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 ןוהו הריכש הדובע

 םלגנא דירדירפ תאמ המדקה

 4־מ 1"שדחה ןיירה ןותע״ב םיישאר םירמאמ לש הרדסכ עיפוה הז רוביח

 ]847 תנשב סקראזנ הצרהש ,תואצרהה תוחנומ ודוסיב .ךליאו 1849 תנש לירפאב

 "אובי ךשמה״ה זעטק ללכמ אצי אל ותספדהב ,לסירבב תינמרגה םילעוסה־תדוגאב

 תעב וללוחתהש תוערואמה תמחמ םייקתנ אל ,269 ׳סמ ןוילגב רמאמה ףוסב ןיוצש

 ,ןדזרדב תויוממוקתהה ,הירגנוהל.יסורה אבצה תסינכ ןוגכ ,הריתי תוריהמב איהה

 יאמב 19־ב) ומצע ןותעה רוסיאל ואיבהש ,ןדאבבו ץלאפפב ,דלפרבלאב ,ןולרזיאב
 .םקראמ לש וגובזעב אצמנ אל הזה ךשמהה לש דיה־בתכן.(1849

 ,תרבוח תרוצב דחוימ סיפדתה תורודהמ המכב עיפוה "ןוהו הריכש הדובע"

 .יצייוושה יביטארפואוקה סופדב ,ךיריצ־ןגניטוהב ,1884 תנשב הנורחאה םעפב

 סיפדתה תא ךא .רוקמה לש קיודמה חסונה תא וללה םיסיפדתה וליכה וישכע דע

 חרכהבו ,תוחפל ,םיספט 10.000־ב הלומעת־בתכב ץיפהל םירמוא ונינפלש שדחה

 ןושארה חסונה תריסמל םיכסמ םקראמ היה וללה תוביסנב םא ,יבלב הלאשה התלע
 .אוהש תומכ

 .תינידמה הלכלכה לע ותרוקיב תא סקראמ םילשה אל ןיידע םיעבראה תונשב

 הנושארה תרבחמה ינפל ועיפוהש ,ויבתכ ,םישימחה תונש ףוסב קר השענ רבדה

 תודוקנ המכב אופיא םינוש ,(1859 תנשב) ״תינידמה הלכלכה תרוקיבל״ לש

 תניחבמ רשא ,םימילש םיקוספו םייוטיב םהב שיו ,ךליאו 1859 תגשמ רביחש םתואמ

 ,ןבוי וילאמ ךא .םיגוכנ־אל ףאו םימוקע תואריהל םיכירצ םה םינורחאה םיבתכה

 ,תאזה תמדוקה הפקשהל םוקמ שי ,בחרה רוביצל תודעוימה תוליגר תורודהמב יכ

 לש םתוכז לע רערעל ןיא יכו ,רבחמה לש תינחורה ותוחתפתהב הלולכ איה םגש

 םלועמו .םייוניש םוש ילב וללה םינושארה םיבתכה תספדהל רוביצה לשן' רבחמה
 .תחא הלמ וליפא םהב תונשל יתעד לע ,ךתלע אל

 .םילעופ ןיב הלומעתל הלוככ הבור תדעוימ השדחה הרודהמהש העשב ןכ אל ^

 .השדחה ותפקשהל ,1849 תנשמ ,הנשיה ותאצרה תא םיאתמ יאדו םקראמ היה ןאכ

 1843 ינויב 1־מ עיפוה ('־*16116 11*161111501״! 261(.11ת8") ״שדחה ןיירה־ןות^ 1
 .׳רטמה - .סקראמ היה ישארה וכרוע .ןלקב 1849 יאקכ 19 דע
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 םייוניש תאזה האצוהה ליבשב ףיסומ ינאש העשב ,ונוצרכ השוע יננה יכ ,ינחוטבו

 רמוא ןכל .תויתוהמה תודוקנה לכב וז תילכת ,תגשהל םישורדה םיטעומ תופסותו

 ,בוריקב ,אלא ,1849 תבשב סקראמ הבתכש יפכ הניא וז תרבוח :שארמ ארוקל ינא

 םיספטב ץופנ ירוקמה חסונהש אלא ,דבלב וז אלו .1891 תנשב הבתוכ היהש יפכ

 האצוהב םייוניש ילב וסיפדהלו רוזחל ןמז־רחאל לכואש דע ,ךכב ידש ,םיבורמ הכ

 .תללוכה
 ־יפאקל לעופה רכומ רוקמה יפל .תחא הדוקנ לע םלוכ םיבבוס ידצמ םייונישה

 ־חונ תא — וישכע לש חסונה יפל ;ותדובע תא ,הדובעה־רכש תרומת ,טסילאט

 ןיא יכ ,ואריש ידכ ,םילעופל רבסה .רבסה ןתיל ינא בייח הז יוניש לעו ,ותדובע

 הלכלכב רתויב תובושחה תודוקנה תחא יהוז אלא ,דבלב םילמב תוינע־יקודקד ןאכ

 םיפידע םוצע רועיש הזיאב ,תעדל וחכוויש ידכ ,םינגרובל רבסהו .הלוכ תינידמה

 תושקה תוילכלכה תוישרפה תא לקנב ריבסהל רשפא םהל רשא ,םירובה םילעופה

 וללה תולאשה תופיסומ םהינפב רשא ,ונלש םינצחשה "םיליכשמה" ןמ ,רתויכ

 .םהייח ימי לכ תומותח תויהל
 ותפקשה תא היישעתה לש סיסקארפה ןמ הלביק 1תיסאלקה תינידמה הלכלכה

 תא .הרובעב םלשמו וילעופ לש הדובעה תא הנוק אוה וליאכ ,ןתשרחה לש הרוגשה

 וז הפקשה המלה םיריחמה־בושיח ,תא ,תונסקנפה תא ,ןתשרחה לש יקסעה שומישה

 ,תומימחב התוא וקיתעה הילא דשא תינידמה הלכלכב .תעדה תא החינמה הדימב

 ,דואמ םירזומ םיכוביסו תויועט ידיל האיבה איה

 םינתשמ תורוחסה לכ יריחמש ׳הדבועה תא היגפל תאצומ תינידמה הלכלכה

 םידרויו םילוע םהש !״הדובע״ היפב הנוכמה הרוחסה ריחמ םג םכותבו ,ףרה ילב

 תיישעב ללכ תורושק ןניא תובורק םיתעל רשא ,תונושו תובורמ תיכיסנ יגסמ

 .אמלעב הרקמ ידי־לע ללכב םיעבקנ םיריחמהש ,רבדה המוד ןכלו ,המצע הרוחסה

 תא שקבל הידיקפת ינושארמ דחא היה ,2 עדמ תרותב תינידמה הלכלכה העיפוה שמ

 השעמלשו ,תורוחסה יריחמב ,לוכיבכ ,טלושה ,הזה הרקמה ירוחאמ רתתסהש ,קוחה

 ילב םידנו םיענה ,תורוחסה־יריחמ ךותב .ופוג הזה הרקמה לע טלושה אוה־אוה

 הביבסמ רשא ,הקצומ זכרמ־תדוקנ השקיב איה :,הטמל םעפו הלעמל םעפ ,קספה

 ידכ ,תורוחסה יריחמב החתפ איה ;רוציקב ,וללה תורובחהו תועונתה לכ תוללוחתמ

 תודונת לכל רבסהה ןומט )בש ,תורוחסה ךרע תא םתוא רידסמה קוח תרותב שקבל

 .ןלוכ תא דימעהלו־םצמצל ךירצ ,רבד לש ופוסב ,וילעשו ,םיריחמה

 הלכלכה לכל ינא ןווכתמ" ,"לאטישאק״ב סקראמ בתוכ ,"תיסאלק תינידמ הלכלכב","1
 "...םייבגרוכה ווצייה־יסחי לש ימינפה ףוריצה תא תרקוחה ,ךליאו יטס לש וימימ ,תינידמה
 ,.ס .ס ,תירבע הרודהמ] 32 הרעה ,1 קרס /א השרפ ,ןושאר ךרכ ,״לאטיסאקה״ ,סקדאס לראק)

 .דו תימס .א םה הילגנאב תיסאלקה הלכלכה־חרוח לש םיקהבומה םיגיצנה .[67—66 ׳מע

 .׳רעונה — .ודראקיר
 ז״יה האמה ףוסכ םינואג לש םהיתוחומב תינידמה הלכלכה התלעו החמצ םג םא" 2

 תדילי ,תימס םדאו סיטארקויזיסה ידי־לע יבויחה החוסינב ,םצמוצמה הנבומב ירה ,בוריקב
 ,הירבע] "גנירהיד ןגיוא רמ ידיב עדמה תכיפה" ,סלננא .פ) "...הרקיעב איה ח״יה האמה

 .׳רעמה - .([185 דומע ,1943 תרודהמ ״פ ,ם
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 □קראמ לראק

 הדובעה ידי־לע עבקנ הרוחס לש הכרע יב ,תיסאלקה תינידמה הלכלכה האצמ הנהו 1

 קפתסהל םילוכי ונא םגו .התעד תא חינה הז רבסה .הרוצייל השורדה ,הב תעקושמה

 קיפסמ־יתלב הז רבסה השענ םויהש ,ריעא תויועט עונמל ידכ קר .העש יסל ךכב

 רוציל הדובעה לש התנוכת תא תידוסי ךרדב חתינש ,ןושארה היה סקראמ .טלחהב

 הפיסומ ,הרוחס רוצייל תמאב םג וא הרואכל השורדה ,הדובע לכ אלש אצמו |׳ררע

 .הב העלבנש הדובעה־תומכל המיאתמה ,ךרע־תומכ תוביסנה לכב וז. הרוחסל הל

 לש הכרע יכ ,ודראקיר ומכ םינלכלכה תובקעב ,הרצק ןושלב םויה ונרמאב ׳דכיפל

 דימת ונא םיחינמ ךכ בגא ירה ,הרוצייל תיחרכהה הדובעה ידי־לע עבקנ הרוחס

 ורפסב סקראמ לצא רמאנ ראשה ;הז םוקמב יד ךכב .סקראמ עבקש םיגיים|ו תא

 ."לאטיפאקה" לש ןושארה ךרבבו ,1859 תנשמ ,״תינידמה הלכלכה תרוקיבל״

 ועלקנ בוש ,"הדובע" הרוחסה יבגל וז ךרע־תרדגהב םינלכלכה ושמתשהשמ ךא

 תיחרכהה הדובעה ידי־לע ז "הדובע" לש הכרע עבקנ דציכ .הריתסל הריתסמ

 ,םוי ךשמב דחא דבוע לש ותדובעב תעקושמ הדובע המכ לבא .הכותב תעקושמה

 הדובעה םא "דנש לש ,שדוח לש ,עובש לש ,םוי לש הדובע ?הנש ,שדוח [עובש

 אלא "הדובעה ךרע" תא עיבהל ,אופיא ,םילוכי ונא ןיא ,םיכרעה לכ תדימ איה

 אוהש אלא תחא הדובע־תעש לש הכרע לע םיעדוי ונא ןיא םא ךא .דבלב הדובעב

 ,ונברק אל ׳ךכב .םולכ אלו וילע םיעדוי וגא ויא ירה ,תחא הדובע־תעשל הווש

 .הלילח םירזוח וננה ןמזה לכ ךשמב •.ונתילכת לא המינה אולמכ וליפא !אוסיא

 לש הכרע :הרמא איה !תרחא ךרדב תכלל ,אוסיא ,החסינ תיסאלקה הלכלכה

 תונעל ידכ ו הדובעה לש רוצייה־תואצוה ןה המ לבא .הרוציי תואצוהל הווש תרוחס

 תא ןוחבל תחת .ןויגהה־תדימ תא תצקמכ םקעל םינלכלכה וצלאנ וז הלאש לע

 םירקוח םהירה ,רועיש ןהל ןיא וננובאדל רשא .הפוג הדובעה לש דוצייה־סואצ־־ה

 יפלו ןמזה יפל תונתשמ ןה .רועיש ןהל שי וללהו .דבועה לש רוצייה־תואצוה ןה המ

 ןה הלא םג םיוסמ רוציי״ףנעב ,םיוסמ םוקמב ,םיוסמ יתרבה בצמב לבא ,ת!וביסנה

 רוצייה ןוטלש תחת םויה ונא םייח .ידמל םירצ תולובג ךותב ,םינפ לכ לע ,תומיוסמ

 לוכי וניא היסולכואה לש ,ףרה ילב ךלוהו־לדגו ,לודג דמעמשכ ,יטסילאטיפאקה

 לש _ דוצייה־יעצמא לש םילעבה ןעמל רכשב־דבוע אוה ןכ םא אלא םייקתהל

 תולוע הז ריציי־ןפוא סיסב לע .ריחמה־יעצמא ,םלגה־ירמח ,תונוכמה ,םירישכמה

 ןוממב םריחמל וא - היחמ־יכרצ לש םוכס ותואל דבועה לש רוצייה־הואצוה

 ותדובע־רשוכב ומייקל ידכ ,הדובעל רשכ דבועה תא תושעל ידכ ,עצוממב שודדה

 ידכ ,רזנולכ ,תוומ וא הלחמ "רנקיז תמחמ קלתסישכל ,רחא דבועב ופילח.ךל ידבו

 לש ינוממה ריחמה יכ ,חיננ .שורדה רועישב םילעופה־דמעמ לש ומויק ךישמהל
 .םויל קראמ השולש עצוממב אוה הלא היחמייכרצ

 ןוהה־לעב ידימ םויל קראמ השולש לש דכש ,אופיא ,לבקמ ונלש דבועה

 ־םיתש ךשמב ,רמאנ ,הדובע טסילאטיפאקה וילע ליטמ הז רכשב .ותוא קימעמה

 :ןוהה־לעב לש ובושיח ,ךרעב והזו .םויב תועש הרשע

 הנוכמ לש קלח תושעל — תונוכמ דגסמ אוהש — ונלש דבועה לעש ,חיננ

 הרוצב ׳זילפו לזרב — ךכל םלגה־רמוח לש וייחמ .דחא םוי ךשמב ומייסמ אוהש

 ,רוטיקה־תנוכמל םימחפה תכירצ .קראמ 20 ,דמאנ ,אוה — ךרוצה יפל תדבועמ
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 רבוע םהב רשא ,םירישכמה ראש לשו הטרחמ,ד לש ,וז דוטיק־תנוכמ לש יאלבה

 ייע1״יז דכו,ע לש וקלחלי דחא םויל תובשוחמ ןהשכ ,ולעי ,ונלש דבועה
 ליבשב הלוע דחי לכה .קראמ 3 ,ונחנהש המ יפל ,אוה הדונעה־רנש .דחא קראמ
 איה עצוממב יכ ,ובושיחב הלעמ ןוהה־לעב לבא .קראמ 24־ל ונלש הנוכמה קלח
 לע םיפדוע קראמ 3 רמולכ ,קראמ 27 לש ריחמ הז קלח דוביעב ויתוחוקלמ לבקמ

 ,תנעוט תיסאלקה הלכלכה ?ןוהה־לעב ומצעל לטונש הלא קראמ 3 םיאב^יממ^^

 דתכמכד*ילחי,יאתמה 0,""""י :ימי" ׳ו׳דיכיע יפל ׳עצוממב ׳תורכמנ תוריחסה יכ
 ייחל ־וללה תוריחסב תועקושמה תויחרכהה הדובעה

 הדובעל רמולכ ,יכרעל וכיפל הווש ~ קראמ 27 - ונלש
 לחה ונלש תונוכמ,ד־רגסמש ינפל רבכ םימייק םיכרע ויה וללה קראמ 27־מ קראמ
 ,םימחפב עקושמ היה דחא קראמ ,םלג־רמוחב םיעקושמ ויה קראמ 20 .ותדובעב

 רשאו הדובעב ושמתשה םהבש ,םירישכמבו תונוכמבו ,הדובעה תעשב ופרשנש
 וכרע. ופסונש ,קראמ השש דוע םירתונ .הז ורע־רועישב תחפנ סתוליעפ־רשוכ

 םיקראמה תשש ןיא ,םפוג ונלש םינלכלכה לש םתחנה יפל ,לבא .םלגה־רמו" לש
 ךכיפל .םלגה־רמוחל ףיסוה ונלש דבועהש ,הדובעה ןמ אלא אובל םיל־סי וללה

 דרע ,עמשמ .קראמ השש ךסב שדה ךרע תועש הרשע־םיחש ךשמב ותדויע הרצי
 ,םילגמ ונייה ךכבו .םיקראמ השש הווש היה תועש הרשע־םיתש ךשמב ותדובע

 " , , .״הדובעה־ךרע״ והמ ,ףוס־ףוס ,אופיא
 ו׳ר ת,ביק ,בא ו םיקראמ השש" .ונלש תונוכמה־רגסמ ארוק — ״!ךל טאל
 דבוע ינאש הדובעה־ךרעש ,ץפח־תטיקנב עבשנ ילש ןוהה־לעב !םיקראמ השולש
 אוה ירה השש עבות ינאשכו ,םיקראמ השולשל קר הלוע תועש הרשע־םיתש ךשמב

 , . "?ןכתייה .ינפב קחוצ
 _ר,י ׳ונמי׳י אצומ ויאש לגעמב ונלש הדובעה־ךרע ןיינעב ונבבוס ןכ־ינפל םא
 ־ךרע ,תא ונשקיב .ןורתפ הל ןיאש הריתס ךותב תאש דתיב ונא םיסופת וישכע

 ?י" ׳יביע דבוע,י ליישב •ונכרצ יפכמ יתוי ונאצמי ׳ירובע"
 השולש רשא ,םיקראמ השש אוה ןוהה־לעב ליבשב ,םיקראמ השולש אוה תועש
 הדובעלש ירה .ומצע ליבשב וסיכל לשלשמ השולשו ,ןרכשב דבועל ןתונ אוה םהמ

 !הזמ הז דואמ םילדבנ םהינשו ,םיינש אלא ,דחא ךרע אל ,הרואייל ,שי
 ןוממב יוטיב ידיל םיאבה םיכרעה תא םא ,המכ־יפ הלפת תישענ הריתסה
 תשש לש שדח ךרע רצונ הדובעה תועש הרשע־םיתשב .הדובע־ןמז לע דימענ
 תדובע רכשב ןלבקמ דבועהש םוכסה - םיקראמ השולש תועש ששב ירה .םיקראמ
 דבועה ,אופיא ,לבקמ תועש הרשע־םיתש לש הדובע תרומת .תועש הרשע־םיתש
 ינש שי הדמעלש ,עמשמ .הדובעדוועש שש לש תרצותה תא ךרע־הווש הדותב
 הרשע־םיתש ירה ,ןכ אל םאש ,רחאה ןמ םיילפכ לודג םהמ דחאה רשא ,םיכרע

 .תטלחומ תוטש איה האצותה ךכ םאו ךכ םא !ששל תווש תועש
 טלמינ אל תאזה הריתסה ןמ ,הצרנ רשא לככ לגלגתהלו ךפהתהל ונא םילוכי

 ׳דיה הז ,ןכאו .הדובעה לש הכרע לעו הדובע לש רכמממחקימ לע רבדנש ןמז לכ
 .ודראקיר לש הלוכסאה ,תיסאלקה הלכלכה לש ןורחאה רצנה .םינלכלכה לש םפוס םג
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 סקראזנ לראק

 .רצימב העקתנ תיסאלקה הלכלכה .תאזה הריתסל ןורתפ רסוח םושמ רקיעב הלשיכ

 .סקראמ לראק היה הזה רצימה ןמ אצומ אצמש שיאהו

 ־תואצוה וי״ד "הדובעה לש" רוצייה־תואצוהכ םינלכלכה יניעב הארנש המ

 ן1הה־לעבל רבמ הז דבועש המו .ומצע יחה דבועה לש אלא ,הדובעה לש אל רוצייה

 וז הקספ בוש" ,סקראמ רמוא /׳שממ ותדובע הליחתהשמ" .ותדובע אל ן התיה

 רוכמל ,אופיא ,אוה לוכי רתויה לכל .י "הרכמל דוע לוכי וניא אליממו ,ולש ;ז1ויהלמ

 הדובע אלמל תובייחתהה תא ומצע לע לבקל ,רמולכ ,אובל דיתעלש ותדובע תא

 הכירצ איה ןכ־יגסל ירהש) הדובע רכומ ונביא ךכב לבא .םיוסמ ןמזב תמיוסמ

 ־חוכ תא ,םיוסמ םולשת דגנכ ,ןוהה־לעב לש ותושרל דימעמ אלא ,(היושע תויהל

 רכשב) תמיוסמ הדובע־תקופת ליבשב וא (ימוי רכשב) םיוסמ ןמז ךשמל ותדובע

 הדובע־חוכ לבא .וחדובע־חמ תא ול רכומ וא ,ול ריפש© אוה :(תודיחי יפל׳:ינלבק

 הדובעה־חוכ לש רוצייה־תואצוה .הנממ שלתיהל ןתינ וניאו ותוישיאב הרועמ ,דז

 םשב םינכמ ויה םינלכלכ,דש המ *דבועה לש רוצייה־תואצוה םע ךכיפל :תוהדזמ

 לש — אליממו ,דבועה לש רוצייה־חואצוה םצעב ונה הדובעה לש רוצייה־תואצוה

 לא םג הדובעה־חוכ לש רוצייה־תואצוהמ רוזחל ונא םילוכי ךכו .חדובעה־חוכ

 ,תיתרבח הניחבמ תיחרכהה הדובעה־תומכ תא עובקלו הדובעה־הוכ לש וכרע

 לע השרפב סקראמ השעש ךרדכ ,תמיוסמ תוכיאמ הדובע־חוכ רוציל ידכ ןושורדה

 .(3 ףיעס ,4 קרפ /א ךרכ .״לאטיפאקה״) הדובעה־חוכ לש רכממו חקימה

 רחאל רמולכ ,ותדובע־תוכ תא ןוהה־לעבל רכמ דבועהש רחאל השענ המ ךא

 ־יפאקה ז תונלבקב וא ימוי רכש ,שארמ םכסוהש רכש דגנכ ,ותושרל ודימעהש

 לכ םייוצמ ובש ,ולש תשורחה־תיב לא וא אנדסה לא דבועה תא ליבומ בסילאט

 ,םירישכמ ,(ףכו םיעבצ ,םימחפ) רזע־ירמח ,םלג־ירמח ,הדובעל םישורדה םילכה

 ,םויל םיקראמ 3 ,ליעלב .אוה ורכשש ,חיננ .חורטל דבועה ליחתמ ןאכ .תונוכמ

 ןכו ,תודיחי יפל ינלבק רכשב וא ימוי רכשב ותוא רכתשמ אוה םא ,תפכיא אלו

 ותדובעב וכרצנש םלגה־ירמחל דבועה ףיסומ תועש הרשע־םיחשב יכ ,ןאכ םג חיננ

 ורכמב הזה שדחה ךרעה תא שמ©מ ןוהה־לעב יבו .םיקראמ השש לש שדח ךרע

 3 ראש תאו ולש םיקראמה 3 תא דבועל הזמ ןתונ אוה .היושעה חדצ־ןתה תא

 ךרע דבועה רצוי תועש הלשע־םיתש ךשמב םא ,התעו .ומצעל רמוש אוה ם|יקראמה

 ,אופיא ,ריזחה אוה .םיקראמ 3 לש ךרע תועש ששב רצוי והירה ,םיקראןל 6 לש

 רחאל רבכ ,ותדובע־רכשב ול ונתינש ,םיקראמה 3 לש םכרע־הווש תא ןוהה־לעבל

 םהמ שיא "רזמ הז םה םייקנ הדובע־תועש שש רחאל .תועש שש וליבשב דבעש

 .תחא הטורפ וליפא והנשמל בייח וניא

 םוי ךשמל דבועה תא יתרכש ינא" — .ןוהה־לעב וישכע ארוק — ״!ךל טאל״

 ןכל .םויה תיצחמ אלא ןניא תועש שש לכא .תועש הרשע־םיתש ךשמל ,םימת

 ד הזמ הז םייקנ היהנ זא קר — ,תורחאה תועשה שש םוח דע חורטל אנ־ךשמה־

 דובעל בייחתה ויפלו ,"ונוצרמ" ומצע לע לביקש ,הזוחל ענכיהל דבועה לע ,םנמאו

 .חדובע־תועש שש קד הלועה הדובע־תרצות רובעב תומימת תועש הרשע־סיתש

 .דעז1ה — .[440 דומע ,.פ .ם] 17 קרפ ,ןושאר ךדכ ."לאטיפאקה" ,סקראזנ .ק 1

 חירו הריכש הדובע

 ;ך״נ ׳ילי" ז״מ תהא1^.הרוחס לש תודיחי'׳ ^ 'יי!ז א'׳י

 ןוהה־לעב .חועש ,דוש"-"."" דנו1ול "ש". י> * "י דנ,ו־ל יי״״־לינ יהי
 •'אלבי םלג־ירמח קרא־ 24 הזמ 0 י5״־׳'יל 'י=י םיקיאס 3-ל
 לטונ םיקראמ 3־ו הדובע ־רכש "?"־י"" ייחמב לבקמ

 ימילכ ,ומצעל תועש שש לעופה ךנוע ״״ אוה הזמו ,םיקראמ 6 םירתונו

 תועש ששו ,(תועשה הדשע־םיתשמ תחא ליי ! 'ליעל ומכ קוידב •ימצעל
 תחא לככ העשה תיצחמ) ווכש תפלחהל

 "א אצוס־תדוקנכ ולטנש ן0ן לכ ,0,נלנלנ ׳ויהה־לענל
 "רדובעה־חוכ תא ״*, ״״״ ־0 *ל:״ '״־ יילש־־ ינ רשא ,ישוק״
 ׳תורוחס" ,אש לננ ״•״״״ ,|ירי״0 1"* ־י״י• ל״״־ .דחונע״ו לש ״נו1
 חינ ,םי־רע־רוצייל חוכ ,״״״״״ <ונן"1׳״י*״ "י״ילאסי־אקההינ״נ
 "דמצעל הל שישמ ,ךרע ףתי לע ^ ׳ינ הד הנימב תדחוימ תאז לכבו

 דיע דחא םויב רציימ םדאה לש הדוכעה־חוכש די^י 1׳ירע לש יי?0 ""׳יל
 תאצמה לכ םע ,השדח תיעדמ תילגת לכ םע יי" לב י' אל םיי|ל,ד ייציי'י בצמב
 לעמ הדובעה־חוכ לש תימויה י!"""1' ״״״״ יל״־יכרעס רממ לודג

^- 
 ודבי אוה םילעופה־דמעמ :ונלש תרבחד י־י 1״״ . ־יהשלכ םולשת

 ישא ׳יוטיב ,"א "וד1נעל לנלע ילנל5׳י י"־׳־,ו טייב ,״״
 תיתוכה,ך הוונע,, ״,״ ״״ ינ ."וו,"־" לב ״* יציי־,ר
 םירציימ םידבועהש ,הלא םיכרע לבא תריוח" ל" ? ׳ידבחב ׳מוי׳ד םיגייצמ יב
 ,תונוכמ" .םלנ״-יר־" לע ^,"י"■"י״״ ״״״ חיחינח הנ״נמ

 "א חינקל ילל,ו םילענ" ־ילוני ^,לענש ״,״, ״" ל ם־׳ז־י םניא ־0״'א
 םילנ׳י־ה ו־ע־ש ."וצ,"" תן0נ ל עםש" ל לר,ימל 0''**יי םירישנ־"

 ליג .תילג" לב םע ״״**״״ לנ ^* ■׳״־ •״יל־י־׳י י־עמ לש ״״,״״.״״
 יחירו לבלו ,וסצעל ,"ינ־ —י '׳ י ,,־צעל לנקסי־רח" או,ו ,רציי־

 ■י־ע־ל וחינה קל"" ילאי ־"יחי י־י ,ולו",
 םג וא ,תטעומ הדימבו טאל מאל קר (שפנ ״״״׳*״ יגממ•*יל" שירפהל וילע

 תדרל ל ל שיחמ אי׳ישכ> ׳ילוע םילעופה
 ׳הליגו "־ליה ",וי"" וז תא " ^ר״י״ ״־י"" ׳לל־ הלוע יניא

 זה ׳ותמגוד ,ויה אלש ר,ע,ענ ל 7 ׳ 'ילליי תוילגתהו הואצ־הה וא
 ׳״״׳״ לנ םותיל תונומ ,ונ רשא "0ה ׳0יא׳י-תדירע לש ,ז ״,,״5
 ישא ׳םירצות ףדועו לובג ,יא " 'ייל יני לש ו־,סנ ״,*,״״

 יבנתתל םילוכי םניא ת1ח1קל,ד י־"" "ייב״'י י" וצמ עי י״5״״״׳



 םקראס לראק

 ףדוע ותוא ומצעל סכנל לוכי וניא ךכ םושמ אקוודו .םיריכש םילעופל ,ןויראסלווםל

 לש לודג דמעמלו ,ידמ רתוי רישע ןטק דמעמל הרבחה לש הגוליפ .םירצות לש

 -הלש עסשב תקנחנ הרבחהש ,ךכ ידיל איבמה אוה ,שוכר־ירסוחמ םיריכש םידבוע

 תינוציקה הקוצמה ינפמ םינגומ םניאש טעמכ הינב לש לודגה בורהש העשב ,הפוג

 רתוימו — רתוי םעט־רמוחמ הז בצמ השענ םוי לכב .הכותב םייורש ףאו רתויב

 וב רשא ,שדח יתרבח רטשמ ןכתייו ןכתיי .וקלסל רשפא ,וקלסל אוה חרכה .רתוי

 לש רצק רבעמ־ןמז ירחא ,ילוא - ,יב רשאו ,וישכע לש תודמעמה ילדבה ומלעיי
 וללכושיו ולצוני — ,תירסומ הניחבמ דואמ ליעומ םוקמ לכמ דא ,תצקמב קחוד־ייח

 לכ לש ,וישכע רבכ םימוצעה .רוצייה־תוחוכ •הווש הדובע־תבוחבו יתינכת ןפואב
 ךלוהו לדג עפשבו הווש הדימב ,ללכה־תושרל ודמעוי םג ךכ ידי־לע י הרבחה ינב

 תורהו ףוגה תונורשכ לכ לש םשומישו םחותיפל ,םייחה־תאנהל ,םייחל םיעצמאה

 שדחה יתרבגה רטשמל םחליהל םילעופה לש רתויו־רתוי תרבוגה םתטלחהל תודעו

 םוי ,עובשב "**רהו יחמ לש יאמב דחאה םוי ,סוניקואה ירבע יבשמ .שמשי
 יאמב השולשה

 1891 תנש ,לירפאב 30;,וודנס

 האצוהה ליבשב סלגנא .פ יריב בחננ
 סקראמ .ק תאמ רוביחה לש תדחוימה
 ,!■דרבב עיפוהש ,׳ןוהו הריכש הדובע.

 .ו 89 ו

1 

 עובשב ׳א םויב ימואלניבה ןויראטלורפה םוי תא םיגגוח ויה םילגנאה םיגוימי־דיירטה *
 .׳רעמה — .יאמב 3־ב הז םוי לח 1891 תנשבו ,יאמב 1 ה רתאלש
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 םלגנא ןירדירפ

<• 
 .1891 תרודהמ לש טסקטה י־׳פע

 ןיהו ,רריבש הדובע

 לי ׳י"" י״״י " ״״״
 ״״״״ י״ ״י■ יי״־ייל״ ״ ;

 ־מוי,ד ,דירוטסיהה דלהמב תודמעמ,ר־תמחלמ ירחא , •תוינידמ׳ד
 שדחתמ,רו יוצמה ירוטסיהה דמוחה י״-ל" זי חא , םד 'ל ־בוקעל ייי׳ד ןידב
 ׳1סראמ תאו ראורבפ תא ,דשע רשא םילעו"־?1* ־?יפמא זפיאב חיכיהלו תימיי '

 ביפי׳י" לש הנוחצנ יכ ,הפוריא תשבי לרי יל 1 לכ,פר,י ־־ יירייי םג וחצונ
 הכפהמה לע ובישה רשא ,תומואה לכל דסובח ! ׳י םזיטיליםבא'ד יגנ ימחלנש ■*
 םילעופה לע ןוחצנה םע יכ י נ ״זביב ״יצב ״תנגוהה הקיל
 •תיסור־חילגנאח התודבע לא דל,?.. תיאלמ תיאמצע־תומחלמב ראורבפ לש י|

 - יניי״ לש ״״״,ד ^ ״ £ יי"*י ■״״ ינו־־״־״למ ־לי
 תינגרובה ןיב תודמעמה־תמחלמ המכתסנ והב רשא " םישאונ־ד ןהיצמאמ
 יליפאו ,תינכפהמ תוממוקתה לכש ונחכור ולי״-£ שאר,ד תי,שרפ־ר ייה הלא
 לש ינוהצנל דע ,החרכומ ׳תודמעמה־תמתלממ רתויד" ישאו ׳םילעופהדמעמ זיבו
 רדגמ ,חרכהב ,אצת אל ת,תרבח >דמר , תי ב ׳ד[יחר ׳יתילכת הרואכל אהה
 ודדומתי אל תילאדואפה הכפהמ־דגנדו תירא/יי ' יהל ׳ינכם׳דמה םילעופה־דמעמ
 "ינומ" ץיי*" חיגלב ויה ״״״ לוע לכ היפוטוא

 'תנידמ תחאה :לודגה ירוטסידד ",",י רואיתב .סלשדוזנחלמב ןקשנב י
 ׳תינגרובה הקילבופר" לש "פ^-״נידפ "יי״*קייא?י ׳"0יז״״י" ,הויפופיפ

 ""י" ״־״ ״״ ״״״י״י״
 •תיפוריאה הכפהמב

 •־י- ■" .״״ י״ייב־ב 23־ב סיראפב ,רברפש .״־,״״ א״י ״^7

 .־רעסה - ,סראמב 18־נ ןילירבב
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 םקדאמ לראק

 רחאל ׳וישכע!.

 [■ םיסחיה לצ זויטרפ המויק
 ,ידמעמה הנוטלשו תונגרובה ל

 ןיכזעה קדובגנח לש הסחי חא •1

 ־״״
 .םילעופה לש םתודבע םג ומכ

 :ראתנ תולודג תוישרפ עולש^ ׳י
 ץייז ווקור הרייזטח •׳11-״׳׳•.. ״ ,ודי-'געב ןוטלש תא ׳למוחה חת-גע

 -י-״״כיך;
 ־״״״־״ "יייי ־> ״ייל',״;יי׳״״י ״>יי־״ י**" י׳" י״,נ י׳זד
 דבלמו .וול יניבי םילעו־"0 יי" " ניבו,־ו תווו3 הימרגב "יייי* ״״
 סימזו-ה ןיינעב יו*־־־" ־׳י*"" '" ל"" ,ד״ויב םי""־" ־"ל=לג:י
 דעו 0״־," גמי ל" "50"0" "' ^ ם!,*גהו סייס־•"־*'־"■" ת8ומ"'',״בל
 ־י־־־־׳ ,ס״וי־ואנניניי""^ ל־־ סו8ס00 ,ליפנ־ בי תלמ5מ" יצ"

 .ץראה חרבא לאשב ,אוסיא ,אנ הח^1
 דיגבקנ אוה דציכ ןהד^־יי^בע'-רכש הזנכ" :םילעופל ולאש י**

 ייא :ינולס ׳וביעה התצ יכ ?םכזידב _ראמ ילש ינגרובה ומ לבקמ
 , לבקמ ינא" :ימל" ׳־""^ ■האלה וכי ■"יי"

 : טילצופה םיכייתשמ םהל רשא ׳םינו . י ןרממ־ימוכס. םיבקונ ויה סה

 ':ע;״;״ ״־״*״£ ־״״״ ״־״■״ד

 ; ׳״״ ׳יי״־״%%״י״ש״

 ס־יכוזנ םה ןוממה רובעב .ןיממ^ תמ !50* י""*

 חחדיובע־הוכ תא ןוהח־לעב הנק ונו" י,ןכי ,םיקראמ 2 ב ׳לשמל םילעו־" ל־ יי"פנ ■'״"״״ ם ומ ,הוו־־ ומ״נ •ביע?" ו־״" י*״$ יי״ל

 "יח* "יי"־ יי'י 111 י״״״״״ ס"ב דשא .־יקי״־" 3 >״״

 " ׳ייע;"'

 ££■־£•■״*־״־* "ד£

 ,ןו־״ב ,ןו״״־לעב זירו״־נ ־יל""י "ו^״פ^^י״יפל ״״> וי־'ל"
 ,דדובע־״ינב ־׳ימי" ׳יי״יי דעב .ו־י יני יי יי"
 "לכ .םיקיא"" *־י ■־'""*״ ״״"״<־ ,זויריזי־ה ל־ ־״ ם'ג5"מ םה ''י
 לעופה ,םנמאו ד םיקראמ 2־. תונקל •ו

 ןוהו !דריכע׳ הדובע
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 ,םינימה לכמ תורחא תורוחסב ׳ולש הדובעהדווכ תא ,ותרוחס תא ,אופיא ,ףילחה;'

 ךכו ךכ ול ןתנ ,םיקראמ 2 ול ןחנ ןוהה־לעבש יפל .םיוסמ םחי יפל השעג דכדהוייב

 םיעיבמ םיקראמ,ד ינש ,עמשמ .ולש הדובעה ־םוי ףלח ׳וכו רואמ ,םיצע ךכו ךכ ׳שיבל

 דווב לש ןיפידחה־ךרט תא ,תרחא הרוחס דגנכ הרובע׳ד־חוכ וב ףלחתמש ׳סחיה יתא,.0|

 הנוכמה אוה־אוה ,ןוממב דמאנ אוהשכ ׳תורוחסה תחא לש ןיפילח,ד־דרע .ותדובעל

 ,הדובעה־ודוב ריחמל דחוימ יוניכ אלא .אופיא ,וניא הרודעה־׳רכש בזרוחסהיריחמ ' ׳

 ילכ הל ןיא רשא ,וז האלפומ הרוחס ריתמ ,הדמטוד־ריחמ ול םיארוק ליגרכ רשא;:$|

 .םדא־ינב לש םדו רשב דבלמ.;;!

 תאו לונה תא ול קפסמ ןוה׳ד־לעב .גרוא .לשמל ,אמלעב לעופ הזיא חקינ '■!

 דבב קיזחמ ןוהה־לעב ,ןתשפ־דבל םיכפהנ םיטוחהו ,דובעל בשוי גרואה .םיטוחה^

 ,דבב יקלזז־חנמ אוה גרואה לש דתדובע־רכש םולכ .לשמל ,קראמ 20 ריחמב ורכ׳1מז':י%

 ¬רכש תא לביק גרואה .הי תצקמ אלו ,דינמ אל ן יתדובע תרצותב ,קראמה 20־ב ("*

 ,םלשמ ןוהה־לעב .ותגירא םויס ינפל בר ןמז ילוא ,דבה תריכמ ינפל בר ןמז ותדובע ;1;!

 ןוממה ןמ אלא ,דבה ןמ תודפל דיתע אוהש ןוממה ןמ אל הזה רכשה תא ,אוסיא;^

 ,ינגרובה ןמ םלבקמה ,גרואה לש ותרצות םניא םיטוחהו לונ,דש םשכ .ודיב ןמוזמה

 .דדובעה־תוכ־רכשב ,ותדוחס־רבשב ןיפילחב לבקמ אוהש ,תורוחסה םג רכ שממ

 ןוידפה ןמ איצוה אל אוהש ,ןכתיי .ולש דבל הבוק ללכב אצמ אל יגגרובהש ןכתיי

 .הגיראה־רכשל סחיב ,בר חוירב רכמ אוהש ןכתיי .םלישש הדובעה־רכש תא וליפא '׳־:!

 תא ןוהה־לעב הנוק ,ונוהמ ,יוצמה ושוכרמ קלחב .הלא לכל העיגנ םוש ןיא גרואל

 — םלגה־רמוח תא ושוכרמ רחאה קלחב הנקש םשכ קוידב ,גרואה לש ותדובע־חוכ

 ,וללה תוינקה תא הנקש רחאל .לונה תא — ,רדובע״ד־רישכמ תאד — םיטוחה תא :

 ־ירמחב קר רציימ והירה •דבה רוצייל שרדנה הדוכעהדדוכ םג ךייש ולא תוינקלו,

 םג ,םנמא "דגמב םינורחאה םע ,יאדו הניינק סח רשא הדובננה־ירישכזנבו טלגה

 ןיא לוגלש םשב שממ ,תרצותה־ריחמב וא ,תרצותב קלח ול ןיאש ,גרואה ונדידי•;־•$1
 . • .יי
 .הלא לכב קלח ^

 .רציימ אוהש הרוחסב לטופה לש וקלח אל אוה חדיבעח־וכש ,התעמ רוחא

 ןוהה ־לעב וב רשא ,ןכל םדוק רבכ החיהש ,י־חוזזסה ןח קלחה אוה הדמוגה־וכש

 .יביטקודורפ הדובע־חס לש תמיוסמ תומכ ומצעל הנוק

 הרכומ ,ריכשה דבועה ,הילעב רשא "דרוחס־ןימ ,אופיא .אוה הדובעה־הוכ

 .תויהל ידכ ?הרכומ אוה המ םושמ .ןוהה־־לעבל

 דבועה לש וייח־תוליעפ איה ,הדובעה ונייה ׳הדונצה־חוכ לש ותוליעפ לבא .

 חיטבהל ידכ ותלוזל רכומ אוה וז וייח־תוליעס חאו .ולש וייח לש יוליגה איה ,ומצע

 אלא וליבשב הניא וייח־תוליעפ ,עמשמ .ול םישורדה הדשח־יעצמא חא ומצעל

 תא תלעמ וניא ומצע אוה .תויחל לכויש ידכ דבוע אוה .םייקתהל לכויש יעצמא

 ,ןכלו .רזל הרכמ אוהש ,איה הרוהט .וייח ןברק איה ,אברדא ,וייח ןובשחב ותדובע

 .ישמה חא אל אוה רציימ ומצע ליבשב .ותוליעפ תילכת םג ,דגיא ותוליעפ תרצות

 אוהש .ןומראה תא אל ,םירהב הרכמה ןמ הרוב אוהש בהזה תא אל ,גרוא אוהש

 םיכפהנ ,ןומראה ,בהזה ,ישמהו ;הדובטוו־רכש אוה ומצעל רציימ אוהש רבדה הנוב

 תשוחנ־עבטמל ,הנתוכ־תצלוחל ילוא ,היחמ־יעצמא לש תמיוסמ תומכל וליבשב
.1.7 
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 םקראט לראק

 ,חדוק ,הו׳וט ,גרוא אוה תועש תרשע־םיתש ךשמב רשא לעופהו .ףתרמב הרידלו. .

 לש ולא תועש הרשע־םיתש םולב - ׳וכו ףתכמ .םינבא־תתכמ ,ףרוג ,הנוב ,ט־יוח

 וליבשב תובשחנ תותיכ ׳הסירג ,הינב -הטירח ,החידק ,היווט .הגירא

 דיל קר -וז ותוליעפ תקסופש העשמ קר וליבשב םיליחתמ םייחה .ךסיהל ?םייחכ
 ויניעב ויא הדובעה־תועש הרשע־םיתשל ולאו תטימב ,קדנופה לספס לע ,ןחלושה

 לא ותאיבמה תורכתשה תרותב אלא /וכו החידק ,היווט ,הגירא תרותב םעט סוש

 ידכ ויטוח תא הווט ישמ־עלות היה וליא .הטימה לא ,קדנופה לספס לא ׳ןחלושה

 יחוכ היה דימת אל .שממ רינש־לעופ היה התע יכ ,לחז תרותב םייקתהל לכויש

 .זוישפח־הדובע :רמולכ -הריכש הדובע הדובעה ,דתיה דימת אל .הרוחג הדובעה

 תא רכיאל רכומ וניא רישהש םשכ .םידבעה־יגודאל ותדובע תא רכמ אל דבעה

 היושעה הרוחס אוה .תותימצל םילעבל רוכמ ,ומע ותדובע־חיכו -דבעה .ויתולעסמ

 הדובעה־חוב ולאו ,הרוחס ומצע אוה .רחא םילעב ידיל דחא םילעב ידימ רובעל
 -ילעבמ רכש לטונ אוה אל .ותדובע־חוכמ קלח קר רכומ תימצה .ולש הרוחסה וניא

 .סמ ונממ םילטונ עקרקה־ילעב ,אברדא :עקרקה

 ומצע־אוהישפחה לעופה ולאו .עקרקה ינודאל תוריס אשונו עקרקל רייש תימצה

 15 ,12 ,10 ,8 יבמופב־רכומ אוה ומויב םוי ידמ .וירועישב - ונייה ,ומצע תא רכומ :

 לשו הדובעה־ירישכמ לש ׳םלגה־ירמח לש םילעבל ,ריחמב הברמה לכל וייחמ תועש

 אל ףאו ,םילעב םושל רייש וניא לעופה .טסילאטיסאקל :רמולכ ׳היחמה יעצמא

 .ותוא הנקש ימ לכ לש וניינק ןה םוי לכב וייחמ תועש 15 ,12 ,10 ,8 לבא י עקרקל

 תא ריכשה ול רשא ןוהה־לעב תא בזוע והירה ,לעופה לש ותעד לע הלעיש לככ

 וא ללככ חויר ונממ קיפמ וניא םא ,הצריש העש לכב ורטסמ ןוהה־לעבו ,ומצע

 לש דיחי רוקמ איה הדובעה־חוכ תריכמש ,לעופה לבא .ול הוויקש רועישכ תער

 ילב ההה־ידעב דמעמ חא רמולכ ,םינוקה־דמעמ לכ תא בוזעל לוכי וניא ,ותסנרפ

 לש וניינק אלא ,יחא וא הז ןוה־לעב לש וניינק ונמא אוה .ומויק לע רתוויש

 אוצמל ,רמולכ ,ומצעל ןודאה חא אוצמל אוה וניינע תאז םעו ;חייה־ילעב דמעמ
 .ןוהה־ילעב לש הזה דמעמב הנוקה תא ומצעל

 דוע ,הריכשה הדובעל ןוהה ןיב סחיה לע חוטרפ רתיב דומענש יגפל ,התעו

 ־רכש תעיבק יבגל ןובשחב םיאבה -רתעב־םייללכה םיאנתה תא הרצקב ראתנ
 .הדובעה

 הדובעה־חוכ לש ,תמיוסמ הרוחס לש הריתמ אוה הדובעה־רכש יכ ,וניאר

 תא םג םיעבוקה סה -תרחא הרוחס לכ לש הריחמ תא םיעבוקה םיקוחה ,עמשמ

 ? הרזחס לש הריחמ עבקנ דציכ :אופיא ,איה הלאשה .הדובעה רכש

! 11 

 ןתרוחס לש הריחמ עכקנ ,דמ ידי־לע

 ןיב ,הקפסהל שוקיבה ןיב סחיה ידי־לע -םירכומו םינוק ןיב תורחתהה ידי־לע
 .םידדצ השולש שי ,הרוחסה ריחמ תא תעבוקה ,תורחתהל .עציה? השירדה

 ותואמ תורוחסה ריחמב טיעממה לכ .המצע הרוחס התוא םיעיצמ םינוש םירכומ |
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 ןוהו הריכש הדובע

 .רתויב לודגה היהי ורכממו ,םירכומה ראש לכ לע רבגיש ,ול חטבומ ,ומצע ביטה

 שקבמ םהמ דהא לכ .קושה לע ,רכממה לע הז םע הז םירכומה םיחצנתמ ךכיפל

 ידעלכ ,ודבל רוכמל — לבוי םאו ,רשפאה לככ הריכמב תוברהל שקבמ ,רוכמל

 ,הווהתמ הזה ךרדבו ,ורבחמ רתוי לוו ריחמב דחא לכ רכומ ןבל .םירכומה ראש

 .םיעיצמ םהש חררזחסה ריחמ תדרוהל תמרוגה ,םירכומה ןיב תורחתה ,אופיא

 תורוחסה ריחמ תא הלעמ ,הדיצמ ,איהו ,תורחתה הווהתמ םינוקה ןיב םג ךא

 .תועצומה
 לוזב תונקל םישקבמ הלא ;םירכומה !יבל םינוקה ןיב תורחתה הווהתמ ,ףוסבלו

 תאזה תורחתהה תאצות .רשפאה לככ רקויב רוכמל םישקבמ הלאו [רשפאה לככ

 תורחתהה ידדצ ינש הז לא הז םיסחיתמ דציכ ,ךכב היולת םירכומל םינוקה ןיב

 .םירכימה הנחמב וא םינוקה הנחמב ,תורחתהה רתוי הקזח ןכיה ,ךכב רמולכ ,ל״נה

 בוש םהמ דחא לכ ךותב רשא ,םיבירי תואבצ ינש ברקה־,רדשל תחלוש היישעתה
 ,הז.םע הז שתכתהל םיטעממ וידודג רשא ,אבצה .םמצע ןיבל וידודג ןיב ברק שוטנ

 .רחאה אבצה לע רבוגה אוה

 .הנתוכ תוליבח זססס־ל םינוק ןתמועלו ,הנתוכ תוליבה 100 ןנשי קושב יכ ,חיננ

 ,היהת םינוקה ןיב תורחתהה .הקפסהה לע הרשע יפ שוקיבה הלוע הז הרקמב

 תאמ לכ תא — רשפא םאו ,הליבח סוסתל הצור םהמ דחא לכ !דואמ הבר ,אופיא

 תופוקת ונילע ורבע רחסמה תודלותב .תיתורירש החנה הניא וו המגוד .תוליבחה

 תונקל ושקיב ,תחא די ושעש ,םידחא ןוה־ילעבשכ ,הנתמל םימועז םילובי לש

 ןודנה הרקמב .המדאה ינפ לע.הנתוכה יאלמ לכ תא אלא ,תוליבח 100 אל םמצעל

 הנתוכה־תליבח רובעב עיציש ידי־לע ורבח לע רבגתהל הנוק לכ ,אופיא .שקבי

 ,דתיה ביואה אבצב יכ םתוארב ,הנתוכה ירכומו ,יסחי רועישב רתוי הובג ריחמ

 אלש ורמשיי ,טלחהב תחטבומ תוליבחה תאמ לכ תריכמו ,והערב דחא דודג די

 הז םע הז םירחתמ םהיביריש העשב ,הנתוכה יריתמ תא ליזוהל אלו טטוקתהל

 שיאכ םידמוע םה .םירכומה הנחמב םואתפ ןכתשנ םולשהש הביסה יהוזו ,םעיקפהל

 סוש היה אל םהיחועיבתלו ,תיפוסוליפ הוולשב םהידי םיבלוש ,םינוקה תמועל דחא

 ןיב רתויב םיטוהלה לש םהיתועצהל םג דואמ םימיוסמ תולובג ויה אלוליא ,לובג

 .תונקל־םיצפוקה
 םירכומה ןיב אופיא שי ,תשקובמ איהש שוקיבה ןמ תטעומ הרותסה תקפסה םא

 ,וז תורחתה הנטקש לככו .ללכ תורחתה לכ םהיניב ןיאש וא ,תטעומ תורחתה קר

 ,רתוי וא תוחפ -הבר היילע :רבד ףוסו .םינוקה ןיבש תורחתהה םחיב־וב הלדג ןכ

 .תורוחסה יריחמב

 לש בר ףדוע .הכופה ותאצות םג רשא ,ךופהה הרקמה רתוי היכש ,עודיכ

 תריבמ !םינוקב רוסחמו םירכומה ויב תשאונ תורחתה !שוקיבה לע עציהה

 .םולכ לש םיריחמב תורוחסה

 ,הובג ריחמ לש םשוריפ המ ,םתדיריו םיריחמ תיילע לש ןשוריפ המ לבא

 אוה לדגמה ,פוקסורקימ דעב וב םילכתסמשכ ,הובג אוה לוח־ריגרג ?ךומנ ריחמ

 המ ,עציההו שוקיבה ןיב סחיה עבוק ריחמה תא םאו .דהל ותוא םימדמשכ ,ךומנ

 ד עציההו שוקיבה ןיבש סחיה תא עבוק
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 וליפא םירוהרהב המהמתי אל אוה .ונל ןמדזיש ןושארה חרזאה לא אנ הנפנ

 לונכה־ןובשח תרזעב הז יסיפתימ ךבס עדגי ותעשב לודגה ררנסכלאפו דחא עגר

 תריכמבו קראמ 100 יל התלע ,ונל רמאי ךכ ,רכומ ינאש הרוחסה תיישע םא .טושפזן

 .בשוימ ,יחרזא .ןוגה חויר הז ירה - קראמ 110 .הנש רחאל ןבומכ ,הדפא הרוחסל

 200 הדופ יתייה ולי״י ,בר זוייי ה.ייה ־ .קי*מ .30 .120 ןיפילחב יתלביק ם*

 הדימ חרזאל ,אוסיא ׳שמשמ המ .ללכה ןמ אצוי ,םוצע חויר הז היה התע יכ ,קראמ

 הרזח לבקמ אוה וז הרוחס לש ןיפילחב םא .ותרוחס לש רוצייה תואצוה ?חוירל

 י ןיפילחב םא .דיספהש ירה ,תוחפב התלע ןתיישע רשא .תודחא תורוחס לש םוכס

 רתוי התלע ןתיישע דשא ,תורחא תורוחס לש םוכס הרזח לבקמ אוה ותרוחס לש

 רשא ,תולעמה ןיינמ יפל אוה בשחמ וטועימ תא וא חוירה יוביר תאו .חיחהש ירה

 .רוצייה־תואצוהמ - םסאה ןמ הטמל וא הלעמל דמוע ותרוחס לש ןיפילחה ךרע וב

 םעפב םעפ םימרוג עציהה ןיבו שוקיבה ןיב םינתשמה םיסחיה דציכ וריאי

 ריחמ םא .ןיגוריסל םיכומנ םיריחמו םיהובג םיריחמ ,םתדיריל וא םיריחמה תי ,על

 שוקיבה יוביר תמחמ וא ׳הקפסהה טועימ תמחמ תרכינ הדימב הלוע תחא הרוחס

 -וב דריי תרחא הרוחס לש הריחמש ,אוה חרכה ירה .יסחיה רועישה ןמ הלעמל

 הב תונתינ והיפל רשא ,זצחיה תא אלא עיבמ וניא הרוחס לש הריחמ ירהש .סחיב

 6יל קראמ 5־מ הלע ,לשמל ,ישמ־דב לש המא ריחמ םא .תורוחס ראש ןיפילחב

 םג ישמה־דב תמועל דרי ןכו ,ישמה־דב תמועל דרי ףסכה ריתמש ירה ,םיקראמ

 תמדוקה תומכה תא לבקל ידכ .םינשיה ןהיריחמב תודמועה תורוחסה ראש לכ ריחמ

 המו "תוחסה ןתוא לש רתוי הלודג תומכ ןיפילחב ןתיל שי ישמה־תרוחס לש

 היישעתה ףנע לא ונפי תונוח לש עפש ?הרוחס לש הריחמב היילעה תאצות היהת

 איבי אל אוה םגש דע ,ךשמיי הפידעה היישעתה לא תוגוה לש הז םרה ,גשגשמה

 ריחמ דריי רוציי־ףדוע תמחמש דע :וזמ הריתי ,וא ,םיליגרה םיחוורה תא אלא
 .רוצייה־תואצוהמ הטמל וירצות

 ןוהה בוזעי בוש ,הדוציי־תואצוהמ הטמל דרוי הרוחס לש הריחמ םא .ךפיהלו

 יכרצל הנוע וניא םיוסמ היישעת ףנעש ,הרקמל טרפו .תאזה הרוחסה רוציי תא

 הרוחסה לש רוצייה תוטעמתהל וז ןוה־תחידב איבת ,הילכל ןודינ רמולכ ,ןמזה

 ־תואצוה רועישל הלעיו הריחמ בושי אלש ןמז לב .יתקפסה תוטעמתהל ונייה ,תאזה

 אלש ןמז לכ ,ונייה ,שוקיבה ןמ טעמת אל יתקפסהש ומז לכ ׳וזמ הריתיו ,ה־ןוציי

 הרוחס לש דחוסל־רבועה־ריחמה ,ןכש ,רוצייה־תואצוהמ הלעמל הלעיו הריחמ 1״שי
 .ןהל תחתמ וא רוצייה־חואצוהל לעמ דיזמז אוה

 דחא היישעת־םוחתמ תופילח סנכנו אצוי אוהו ,ןוהה דדוג דציכ ונא םיאור

 האיצי ידיל ךומנה ריחמהו ,הלודג ןוה־תסינכ ידיל איבמ הובגה ריחמה .והןשמל
 ■ .הדימה ןמ הלעמל ,הלודג

 עבקנ שוקיבה םג אלא •הקפסהה קר אל יכ ׳תרחא הניחבמ חיכוהל ונייה םילוכי
 .ונאשונמ ידמ רתוי וגקיחרמ היה הז רבד ךא .רוצייה־תואצוה ידיילה

 הריחמ תא םעפב םעפ תוריזחמ שוקיבהו הקפסהה תודונת דציכ "התע הז וניאו■. ־

 לעמ דימת אוה הרוחס לכ לש ישממה ריחמה ,םנמא ,רוצייה־תואצוה לא הרוףס לש

 .ידדהא וו תא וז תזמילשמ הדיריהו היילעה לבא ;ןהל תחתמ וא רוצייה־תואצוהל
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 ,היישעתב לפשה תאו תואגה תא ןובשחב םיפרצמשכ ,םיוסמ ןמז־קרפ ךותבש ןפואב

 .ןרוציי־תואצוה ידי־לע ,אופיא ,עבקנ ןריחמו ,ןרוציי־תואצוה יפל תורוחסה תוסלחנ

 לש םתאדוה יסל ןיבהל ןיא רוצייה־תואצוה ידי־לע תאזה ריחמהדועיבק תא

 ־תואצוהל הווש תורוחסה לש עצוממה ריחמה יכ ,םירמוא םינלכלכה .םינלכלכה

 תאצוי היילעה הב רשא ,תיכראנאה העונתה .קוחה ,םהירבד יפל ,והז :רוצייה

 המצע תוכזה התואב .הרקמבש רבדכ םהיניעב תיארנ ,היילעב הדיריהו הדיריב

 רבדכ רוצייה־תואצוה ידי־לע העיבקה תאו קוח תקזחב תודונתה תא תוארל םג רשפא

 ביטינ םא רשא ,וללה תודונתה קר לבא ,ןכ ושע םימיוסמ םינלכלכ ,םנמאו ,הרקמבש

 *תודיערכ םיעזעזמו רתויב םימויא תונברוח ןהיפנכב תואשונ ןה ירה ,ןהב לכתסהל

 ריחמה חא ןכלהמב תועבוק ןדבל וללה תודונתה ,תינגרובה הרבהה ידוסי תא המדא

 ךשמהב .ולש רדסה איה הזה רדס־ןיאה לש תיללכה העונתה .רוצייה־תואצוה ידי־לע

 .תורחתהה .תנזאמ ,הלילח תרזוחה תאזה העונתב ,תאזה תיתיישעתה היכראנאה

 .דגנכש־תוינוציקב תוינוציק לכ ,לוכיבכ

 ןפואב הרוציי־חואצוה ידי־לע עבקנ הרוחס לש הריחמ :אופיא ,םידמל ונא

 םינזאתמ ,רוצייה־חואצוהל לעמ הלוע תאזה הרוחסה ריחמ םהב רשא ,םינמזהש

 ן 'אייי ונייבעמ דמלה רבד .ךפיהל ןכו ,ולא תואצוהל תחתמ דרוי אוה םהבש ,םינמזב
 םירבדהו .םלש היישעת ףנעב אלא ,תמיוסמ היישעת תרצותב רבדמ בותכה ןיא יכ

 .ולוכ םיניישעתה דמעמב אלא ,דיחיה ןיישעתכ אל םג ,אופיא ,םירומא
 רמז ידי־לע ריתמה תעיבקכ הומכ דוצייה־תואצוה ידי־לע ריחמה תעיבק

 ; 'ירמח ־1 •יזמ תובכרומ רוציי,ד־תואצוה ןכש :הרוחס לש התיישעל שורדה הדיבעה

 םיוסמ םוכסב התלע םתיישע רשא ,היישעת ירצותמ ונייה ,םירישכמ לש יאלבו םלג

 רשא ,ןירשימבהדובעמ .2־ו :םיוסמ הדובע־ןמז ,אופיא ,םיגציימ םהו הדובע־ימי לש

 .התדימ אוה־אוה ןמזה
 ׳םירידסמ ,ןתוללכב תורוחסה ריחמ תא םירידסמה ,םייללכה םיקוחה םתוא ,הנהו

 .הדובעה לש הריחמ תא ,הזובעה־רכש תא םג ,ןבומכ

 יסל ,הקפסהל שוקיבה ןיכ סחיה יפל לכה ,תופילח דרייו הלעי הדובע,ד־רכש

 ,הדובעהדווכ ירכומ ןיבל ׳ןוהה־ילעב ,הדובע,ר־ינוק ןיב תורחתהה שבלתש ,ררוצה

 .הדובע,ר־רכש לש תודונתה תומיאתמ םתוללכב תורוחסה־יריתמ תודונתל .םילעופה

 ידי־לע ,רוצייה־תואצוה ידי־לע הדובעה־ריחמ עבקנ וללה תודונתה ימוחתב לבא

 .הדובטה־חזכ תא ,תאזה הרוחסה תא רוציל ידכ שורדה תדובעהדמז

 ? הדובעה־חוכ לש רוצייה־תואצוה ,אופיא ,ןה המ

 וכנחל ידכו לעופ תקזחב לעופה חא םייקל ידכ ,תושורדה תואצוהה ןה ולא

 .לעופל היהיש ורישכהלו

 רוצייה־תואצוה תונטק ןכ ,הדובעל שורדה ךוניחה ןמז טעומש לככ ,עמשמ

 םהב דשא היישעת יפנעב .ותדובע־רכש ,ונייה ,ותדובע ריחמ ךומנ ןכ ,דבועה לש

 תומצמטצמ ,דבועה לש ינפוגה ומויקב ידו דומיל־ןמזב ךרוצ םוש טעמכ ןיא

 ומייקל ידכ תוצוחנה תורוחסל קר טעמכ ותריצי םשל תושורדה רוציי,ר־תואצוה

 לש םריחמ ידי־לע עבקנ ותדובע ריחמ אהי ךכיפל .הדובע־תלוכי םהב שיש םייחב

 .םייחרכהה היזדמה־יעצמא
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 ־תואצוה תא בשחמה ,ןתשרחה .תרחא הניחב לע םג תעדה תא ןתיל שי לבא

 -ירישכמ לש םתולב תא ןובשחב איבמ "םירצותה ריחמ תא ןהיפלו ולש רוצייה

 והירה ,םינש 10 ךשמב הלב איהו ,לשמל ,קראמ 1000 ול התלע הנוכמ םא .הדובעה

 ףילחהל ,םינש רשע רובעכ ,לכויש ידכ ,הרוחסה ריחמב קראמ 100 הנש לכב הלעק

 רוצייה־תואצוה ןובשחב תולעהל שי ,שממ ןפוא ותואב .השדחב היולבה הנוכמה תא

 תוברתהל םידבועה עזגל תורשפאמה הייברה־תואצוה תא םג טושפה הדובעה־חוכ לש

 ןובשחב ,אופיא ,םילעמ לעופה תיילב תא .םישדחב ולבש םידבועה תא ףילחהלו
 .הנוכמה תיילב תא םילעמש ןפוא ותואב

 ותייברו וזנויק תואצוה ידכ ,אופיא ,תולוע טושפ הדובע־חוכ לש רוצייהדוואצוה

 ־רכש .הדובעה־רכש אוה הייברלו םויקל וללה תואצוהה לש ןריחמ .דבועה לש

 ־רכש לש הז םומינימ .הדובעה־רכש לש םומינימה ומש ,וז ךרדב עבקנש ,הדובעה

 לע אל לח ,רוצייה־תואצוה ידי׳לע תורוחסה־יריחמ תעיבק .ללכב ,ומכ ,הדובע

 םילבקמ םניא ,םידבוע לש םינוילימ ,םידיחי םידבוע .ןימה לע םא יכ ,דיחיה טרי-נה

 ןזאתמ ולמ םילעופה־דמעמ לש הדמטה־רכש לבא ז תוברתהלו םיוקתהל םכרצ1יד
 .הז םומינימ יפל ויתודונת ךותב

 םירידסמה .רתויב םייללכה םיקוחה ויינעב םכסה ללכל ונאבש רחאל ,התעו

 תוסרפ רתיב דומעל ונא םילוכי ,תרחא הרוחס לכ ריחמ ומכ ,חדובעה־רכש תא
 .ונאשונ לע

! 
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 ,םינימה לכמ היחמ־יעצמאו ,רדובע־ירישכמ ,םלג־ירמחמ בכרומ ןוהה :

 םישדח הדובע־ירישכמ .םישדח םלג־ירמח רצייל ידכ םישמתשמ םהב רשא

 ,הדובעה ישעמ םה ןוהה לש הלאה םיביכרמה־םיקלחה לכ .םישדח היחמ־יעצמאו

 ,שדח רוצייל יעצמא תשמשמה ,הרובצ הדובע .הרובצ הדובע ,הדובע,ד־ירציות

 .ןוה איה

 .םינלכלכה םירמוא ךכ :

 .ינשה ןמ בוט וניא דחאה רבסהה .רוחשה עזגה ןב םדא ?ישוכ דבע והמ

 הנתמל ינכומ רושיכ .דבעל השענ אוה םימיוסמ םיסחיב קר .ישוכ אוה ישוכה

 ןמ שולת אוהשכ .ןוהל השענ אוה םימיוסמ םיסחיב קר .הנתוכ תייוטל הנוכמ אוה

 םשכו ןוממ וניא ,ומצעל אוהשכ ,בהזהש םשכ ,ןוה תקזחב אוה ןיא וללה םיסחיה
 .רכוסה ריחמ וניא רכוסהש

 םה .והער לע שיא םג אלא ,עבטה לע קר אל םדא־יבב םילעופ רוצייה ךותב

 תא הז םע הז םיפילחמו םיוסמ ןפואב וידחי םילעופ םהש רותמ קר םירציימ

 ,םימיוסמ םיסחיבו םימיוסמ םירשקב הז םע הז םיאב םה רצייל ידכ .םתוליעפ

 ,עבטה לע םתליעפ תמייקתמ וללה םייתרבחה םיסחיהו םירשקה ימוחתב קרו

 .רוצייה םייקתמ

 רשא ,וללה םייתרבחה םיסחיה ,ןבומכ ,םינתשמ רוצייה־יעצמא לש םיפוא יפל|;

 םתוליעפ תא םיפילחמ םה םהב רשא ,םיאנתה ,הז םע הז םינרציה םירשקתמ ^הב
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 הבורה ,שדח המחלמ־רישכמ תאצמה םע .רוצייה לש ללוכה השעמב קלח םיחקולו

 םיסחיה ונתשנ ,אבצה לש ימינפה ןוגריאה לכ חרכהב הנתשנ ,הפירש־קבאב הרויה

 ידדהה םסחי םג הנתשנ ,אבצכ לועפל םילוכיו אבצל םיטרפה םיפרטצמ םכותב רשא

 .םינושה תואבצה לש
 ,םייחרבחה רזצייה־יסחי ,םירציימ םיטרפה םהבש ,םייתרבחה םיסחיה ,ןכנו

 יעצמא לש סחוחחפחה םעו םתננתשה םע חרוצ םישבולו הרוצ םיטשופ ,םינתשמ

 םינכמש המ תא םיווהמ םתוללכב רוצייה־יסחי .רוצייה־זווזהכ לש ,םיירמחה רוצייה
 ,תירוטסיה ,תחיוטמ ת1חת9תה־תגרדב הרבח ונייה ,הרבחה תא ,םייתרבח םיסחי

 הרבחה ,תילאדואפה הרבחה ,הקיתעה הרבחה .לדבנ ,דחוימ יפוא־תלעב הרבח

 ־תגרד תנייצמ םג ןהמ תחא לכו ,רוציי־יסחי לש ולאכ תויוללכ ןה תינגרובה

 •תושונאה לש הירוטסיהב תדחוימ תוחתפתה

 הרבחה לש דוציי־סחי ,ינגרוב רוציי־סחי והירה .יתרבח רוציי־סחי אוה ןוהה םג

 ,ןוהה בכרומ םהמ רשא ,םלגה־ירמח ,הדובעה־ירישכמ ,היחמה־יעצמא ,תינגרובה
 םייתרבח םיסחיב ,םינותנ םייתרבח םיאנתב וללה ורבצנ אלו ושענ אל םולכ

 םיסחיב ,םינותנ םייתרבח םיאנתב שדח רוצייל םישמשמ םניא םולכ ?םימיוסמ

 תא ןוהל השועה אוה אוה — הז םיוסמ יתרבח יפוא אל םולכו ?םימיוסמ םייתרבח

 ? שדח רוצייל םישמשמה םירצותה
 דב,ב אל ,םלג־ירמחמו הדובע־ירישכממ ,היחמ־יעצמאמ דבלב אל בכרומ ןוהה

 םירצותה לכ .ץפילח־יכרעמ םג אוה בכרומ המצע וז הדימב >םיירמח םירצותמ

 םירצות לש םוכס דבלב אל ,אופיא ,אוה ןוהה .תורוחס םה ,בכרומ אוה םהמ רשא

 .םייתרבח םילדג לש ,ןיפילח יכרע לש ,תורוחס לש םוכס םג ץדירה ,םייומח

 ,זרוא — םינגד םוקמב ׳הנתוכ לוטינ רמצ םוקמב םא םג וניעב דמוע ןוהה

 ־תוניפס ,זדואה ,הנתוכהש דבלב וז החנהב ,רוטיק־תוניפס — לזרב־תוליסמ םוקמב

 ,רמצה ומכ ריחמ ותואו ןיפילח־ךרע ותוא ילעב ויהי - ןוהה לש ופוג - רוטיקה

 תודימתב לוכי ןוהה לש ןפוג .ןכל םדוק םלגתה םהנ רשא ,לזרבהדמליסמ ,םינגדה

 .והשלכ יוניש ןורב אוביש ילב הרוצ שובללו הרוצ טושפל
 לכ אל ירה ,ןיסילח־יכרע לש רמולכ ,תורוחס לש םוכס אוה ןוה לכ םא לבא

 .ןוה אוה ,ןיפילח־יכרע לש ,תורוחס לש םוכס
 םוכס אוה דיחי ןיסילח־ךרע לכ .ןיפילח־ררע אוה ןיפילח־יכרע לש םוכס לכ

 .קראמ 1000 לש ויפילח־ךדע אוה ,קראמ 1000 הוושה תייב ,לשמל .ןיפילח־יכרע לש

 םירצות .םיגינפ 100/100 לש ןיפילח־יכרע םוכס איה דחא גינפ הוושה ריינ־תסיפ

 םה ויפל רשא ,םיוסמה סחיה .תורוחס םה םירתא םירצותב ףלחתהל םייושעה

 אוה ,ןוממב יוטיב ידיל אב אוהשכ ,וא ,םהלש ןיפילחה־ךרע אוה "רזב הז םיפלחומ

 תויהל םתילכתב והשמ תונשל ידכ הב ןיא וללה םירצותה לש םתומכ .םריחמ

 םא ,ץע םלועל אוה ץעה .םיוסמ ריחמב דומעל וא ןיפילח־ךרע גצייל וא הרוחס

 םאו ,תויקנואב םירחא םירצות תרומת לזרבה תא ףילחנ םא .ןטק םאו אוה לודג

 יפל ? ןיפילח ךרע ,הרותס תויהל :ויפוא תא רבדה הנשמ םולכ ,םירטנקב ופילחנ

 ־ךומנ וא רתוי־הובג ריחמ תלעב ,טעומ וא בר ךרע תלעב איה הרוחסה תומכה

 .רתוי
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 ו ןוהל ׳ןיפילח־יכרע לש ,תורוחס לש םוכס השעג ,אופיא ,דציכ

 קלח לש המצעכ וגייה ,תיאמצע תיתרבח המצעכ הברתמו םייקתמ אוהש רותמ

 המעמ לש ומויק .יחה /עצמא יתלבה הדובעה־חוכב ןיפילחה ידי־לע ,הרבחה ןמ

 .ןוהה לש יחרכה םדוק־יאנת אוה ,הדובע־תלוכי דבלמ שוכר םוש ול ןיאש

 הדובעה לע ,םיצפחבדומשגתנש ,הרבע רבכש ,הרובצה הדובעה לש הנוטלש ;

 .ןוהל הרובצה הדובעה תא השוע ודבל אוה קר ,היחה ,תיעצמא־יתלבה

 יעצמא היחה הדובעל תשמשמ הרובצה הדובעהש ,ךכב וניא ורקיע־לכ — ןוהה

 הרובצה הדובעל הל תשמשמ היחה הדובעהש ,ךכב אוה ורקיע לכ .שדח רוצייל
 .הלש ןיפילחה־ךרע תא תוברהלו םייקל יעצמא

 ?ריכש דבועו ןוהה־לעב ןיבש ןיפילחב שחרתמ המ ;

 לבקמ ןוהה־לעב ולאו !היחמ־יעצמא ותדובע־חוכ דגנ ןיפילחב לבקמ דבועה

 ,דבועה לש תיביטקודודסה ותוליעפ תא ,הדובע ולש היתמה־יעצמא דגנ ויפייחב

 םג אלא ,ךרוצ אוהש המ ריזחמו ףילחמ דבלב אל דבועה וב רשא ,רצויה חוכה;תא

 ־לעבמ לבקמ דבועה .ןכל םדוק הל היהשמ ,רתוי־לודג ךרע הרובצה הדובעל הגקמ

 ?וללה היחמה־יעצמא ול םישמשמ המ םשל .ןיעבש היחמה־יעצמאמ קלח ןוהה

 ־ילבל םדיספמ ינא ירה ,היחמ־יעצמא ךרוצ ינאש העשב לבא .ןירשימב תכורצתל

 ,םייחב יתוא םימייקמ וללה םיעצמאה וב רשא ,ןמזה תא יתלצינ םא טרס ,רזחה

 ,ךרוצ יגאש ןמזה ךשמב ,יתדובעב רוציל ידכ ,םישדח היתמ־יעצמא רוציי םשל

 ליצאה חוכה לע אקווד ירהו .תכורצתב םידספנה םיכרעה םוקמב ,םישדח ם-כרע

 .לביקש ,ריחמה־יעצמא דגנכ ןיפילחה םע ןוהל דבועה רתוומ ,היצקודורפרה חוכ 1הזה

 .ומצע ליבשב והחסיק ,הזה חוכה תא ,אופיא ׳חפיק;אוה

 5 רכשב .םויל ףסכ־חוטודפ 5 ולש םויה־ריכשל ןתונ רכוח :אמגוד אג־איבנ

 לש הסנכה ךכב ול חיטבמו רכוחה לש והדשב םימת םוי שיאה דבוע ולא תוטורפ

 1 ריכשל רתד םהילע רשא ,םיכרעה תא קר אל הרזחב לבקמ רבוחה .ףסכ־תוטורפ 10

 ןתוא ךרצו ,ריכשל ןתנש תוטורפה 5־ב ,אופיא ,שמתשה אוה .םתוא לפוכ םגן אוה

 תא הנק אוה תוטורפה 5 רובעב ,ןכ יכ הנה .תיביטקודורפ ךרדב ״הירוס ןרדב

 5־מ השועו לופכ ךרעב המדא־ירצות רציימה ,םויה־ריכש לש וחוכ תאו ותלובע

 רשא ,יביטקודורפה וחוכ םוקמב םויה־ריכש לבקמ תאז תמועל .תוטורפ 10 תוקורפ

 ,םברוצו היתמ־יעצמאב ףילחמ אוהש תוטורפ 5 ,רכוחל רתיו אקווד ויתולועפ לע

 ןפואב ןוהה ליבשב :לופכ ןפואב וברצנ תוטורפה 5־ש ירה .טאל םאו רהמ םא

 ןפואב דבועה ליבשב !תוטורפ 10 חימצהש 1הדובע־חוכב ופלחוה יכ ,יביטקזדחפר

 ןיא םכרע תא רשאו חצנל ומלענש ,היחמ־יעצמאב ופלחוה, יכ ,יביטקחורפיאל

 םע םמצע ןיפילחה םתוא לע רזוח אוהש ידי־לע אלא לבקלו בושל לוכי דבועה

 הדובעל םדוק־יאנת אוה ןוהה ,ןוהל םדזק־יאנת איה הריכשה הדובעה ,עמשמ .רכוחה

 .הז תא הז םידילומ םהינש ,הז תא הז םינתח םהינש .הר כש!ר

 ,אל ?רציימ אוה הנתוכ־יגירא קר םילכ — ,הנתוכ לש תשורח־תיבב לערפ

 ,טסקטב עישוה רבכ חבומה !ופיסוה םלגנא אל ,ןאכ ןתינש ,"הדובע־חוכ" חנומה 1

 .׳רעמ,ר — .״שדחה ןיירה־ןותע״כ סקראמ ידי־לע םסרפתנש
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 ותדובע לע ודקפיש ידכ ,שדחמ םישמשמה ,םיכרע רציימ אוה .ןוה רציימ אוה

 .םישדח םיכרע התועצמאב ורצייו
 אוהש ךותמ ,הדובעדווכב ףלחתמ אוהש ךותמ אלא תוברתהל לוכי ןוהה ןיא

 ףלחתהל לוכי וניא ריכשה לעופה לש הדונעה־חוכ .הריכש הדמע םלועל איבמ

 תדבעשמה המצעה תא קזחמ אוהש ךותמ ,ןוהה תא הברמ אוהש ךותמ אלא ןוהב

 .םילעופה דמעמ לש רמולכ ,ןזיראטלזרפה לש ויזביר אוה ןוהה יזביר ,עמשמ .ותוא

 םינגרובה םינעוט ,אופיא ,םיהדזמ לעופה לשו ןוהה־לעב לש םיסרטניאה

 ךלוה ןוהה .וקיסעמ ןוהה־לעב ןיא םא הלכו ךלוה לעופה 1 ןכ ,םנמאו .םהינלכלכו

 דעונה ןוההש לככ .ותונקל וילע ולצנל ידכו ,הדובעה־חוכ תא לצנמ וניא םא הלכו

 ,ךכ ךותמ תגשגשמ היישעתהש לככ ,תוברתהל רהממ ,יביטקודורפה ןוהה ,רוצייל

 םהל םילעופה רפסמ הברתמ ןכ ,םיבוט םיקסעהש לכב ,תרשעתמ תונגרובהש לכב

 .ומצע תא רכומ אוה ובש ריחמה תא לעופה הלעמ ןכ ,ןוהה־לעב קוקז
 לודיג ,אופיא ,אוה תעדה לע לבקתמ אהיש לעופה בצמל רוכעי־לב יאנת

 .יביטקודורפה ןוהה לש רשפאה לככ ריהמ

 הרובצה הדובעה לש התמצע לודיג ?יביטקודורפה ןוהה לודיג שוריפ המ לבא '־'־\

 העשב .דבועה דמעמה לע תונגרובה לש הבוטלש לודיג .היחה הדובעה יבגל

 ,הל תביואה המצעה תא ,הב טלושה רזה רשועה תא תרציימ הריכשה הדובעהש

 "דיחמה־יעצמא רמולכ .הקוסעתה־יעצמא ונממ הילא םימרוזו םירזוח ,ןוהה תא !

 תעונתל ןוהה תא שדחמ ליטמה ףונמל ,ןוהה ןמ קלחל שדחמ השעיתש יאנתב י

 .תזרוזמ תוברתה "
 :הז אלא וניא ושוריפ ,םיהדזמ סילעזפה לש סיסרטניאהנ ןוהה לש םיסרטניאה "י י

 דצה תא הנתמ דצ לכ .דחאה סחיה לש םידדצ ינש םה הריכשה הדובעהו ןוהה

 .ידדהא הז תא הז םינתמ ןזבזבהו תיבירב־הולמירש םשכ ,רחאה

 ףותיש• הז ,ןוהב ולרוג יולת ריכש דבוע אוה ריכשה דבועהש ןמז לכ

 .ןוהה־לעב םע לעופה לש הליהתל עדונה םיסרטניאה

 ,םיריכשה םידבועה רפסמ םג לדג ,הריכשה הדובעה תומכ םג הלדג ןוהה לדגשכ

 תא אנ לבקנו .םידיחי לש דתוי־לודג ןומה לע בחרתמ ןוהה לש ונוטלש :רוציקב

 'ריחמ הלוע ,ןבבו .הדובעל שוקיבה םג לדג ,ןוהה לדגשכ :רתויב חונה הרקמה

 .הדוכעה־רכש ,הדובעה
 והירה ,םה םג םינטק ותוא םיבבוסה םיתבהש ןמז לכ ,ןטק םאו לודג םא ,תיב לכ

 *הלוע ןטקה תיבה לש ודצב םא לבא ,הרידל תויתרבחה תושירדה לכ תא קפסמ

 לע יכ ,התע חיכומ ןטקה תיבה .התקיבל ןטקה תיבה. קמטצמ ,ןומרא ססונתמו

 תיבה לדגי היצזיליביצה ךשמהב םג םאו ,םולכ־אלב וא טעומב קפתסהל וילעב

 הלודג הדימב ףאו ,המצע הדימ התואב לדגי ןומראה םא ירה ,לדגי רשא לככ

 ךפואב־ןטקה תיבה לש םילתכה תעברא ןיב רדה לש ובלב ,לדגתו ךלת ,הנמיה

 .תוקחרה ,קופיסה־יא ,תויחונה ־יא תשגרה ,יסחי
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 ןוהה לש ריהמה ולודיג אוה הדובעה־רכש לש תרכינ תפסותל םדוק יאנת

 ריהמ לודיגל ,דדימב־הב איבמ יביטקודורפה ןוהה לש ריהמה לודיגה .יביטקודורפה

 ,ןכלו ,םייתרבחה תוגונעתה לשו םייתרבחה םיכרצה לש ,תורתומה לש ,רשועה לש

 תמועל דרי םהמ עבונה יתרבחה קופיסה ירה ,ולע לעופה לש ויתוגונעתש ףא ,

 תמועל דרי ,םגישהל הרצק לעופה דיו רתוי םיבורמ םהש ןוהה־לעב לש ויתוגונעת :

 ,ךכיפל !הרבחה ןמ םיעבונ וגיתוגונעתו וניכרצ .ללכב הרבחה לש תוחתפתהה תמר

 םירבדה יפ־לע ׳םתוא םידדומ ונא ןיאו !הרבחה יפ לע םתוא םידדומ וננה

 .םעבטמ םייסחי םה ןכל ,םעבטמ םייתרבח םהש יפלו .קופיס םהל םישמשמה

 לוכי ינאש ,תורוחסה תומכ ירי־לע דבלב אל ,ללכב ,עבקנ הדובעה־רכש
 .םינוש םיסחי אוה ליכמ .ותרומת ןיפילחב־ןלבקל :

 םיוסמ םוכס ,לכ־םדוק ,והירה םחדובע־חוכ תרומת םילבקמ םילעופהש המ
 ?הדובעה־רכש עבקנ דבלב הז ינוממ ריחמ ירי־לע יכו .ןוממ לש:

 תורכמ הקירמאב וליגש םושמ ,בבוסה ףסכהו בהזה הפוריאב וברתנ ז״סה האמב

 ראשל סחיב ףסכהו בהזה לש םכרע דרי ךכיפל .לוצינל רתוי םילקו רתוי םירישע

 ףסכ לש המצע תומכ התוא םתדובע־חוכ דעב לבקל ופיסוה םילעופה .תורוחסק

 ־רכש דרי ןכ־יפ־לע־ףאו !היהשכ תויהל ףיסוה םתדובע לש ןוממה ריחמ .עובזפ,
 -הנטק תומכ ףסכ לש המצע תומכ התוא רובעב ולביק ןיפילחבש יסל ,מתדוב|ז:

 תא ,ןוהה לודיג תא ודדועש ,תוביסנה תחא וז התיה .תורוחס דאש לש דתץ:

 ,ז״טה האמב תונגרובה תמוק1ו

 תרכינ הדימב ולע ,םועזה לוביה תמחמ ,1847 תנש ףרוחב .תרחא המגוד איבנ

 ,חיננ .רכו הניבגה ,האמחה -רשבה .ןגדה ,רתויב םייחרכהה תונוזמה יריתמ

 .ןכל םדוק ולביקש ןוממה־םוכס תא םתדובע־חוכ דעב םילבקמ ויה םידבועהש

 יתוחפ ןיפילחב ולביק ומצע ןוממ ותוא דעב .ןכ ,םנמא ןדרי םתדובע־דכש םולכ

 ךרע תמחמ אלא ףסכה ךרע תחפש תמחמ אל דרי םתדובע־רכש .רכו רשב ,םו-ל
 .לדגש תונוזחה

 תורוחס לכ ולאו ׳וניעב דמוע הדובעה לש ןוממה־ריחמש ,ףוסבל חיננו

 *תפוקת תמחמ ,תושדח תונוכמב שומיש״תמחמ ןהיריחמב ודרי תשורחהו תואלקחה

 תונקל םילעופה וישכע םילוכי ומצע ןוממ ותואב .הלאב אצויכו רתוי החונ הנש

 וכרעש םושמ אקווד הלע םתדובע־רכשש ,עמשמ .םינימה לכמ תורוחס רזןוי
 .הנתשנ אל ינומ!ה,ד

 ־רכש תא םאות וניא ,בוקנה הדובעה־רכש ,הדובעה לש ןוממה ריחמ ,עמשמ

 ־רכש דגנכ ןיפילחב ,תמאב ,תונתינה תורוחסה םוכס תא ונייה ,ישממה הדובעה

 תא ןתיל ונילע ,הדובעה־רכש לש ותדירי וא ותיילע לע ׳אופיא ,ונרבדב .הדובעה

 אל לבא ,בוקנה הדובעה־רכש לע ,הדובעה לש ןוממה־ריחמ לע דבלב אל תע^ד

 ־לעבל ומצע תא לעופה רכומ וב רשא ןוממה־םוכס רמולכ -בוקנה הדובעה־רכש

 ןוממב תונקל לוכי אוהש ,תורוחסה םוכס רמולכ ,ישממה הדוכעה־רכש אלו ,ןודה.

 .הדו בעה ־רכשב םילולכה םיסחיה לכ תא םיצממ הז אל ףאו הז אל — הז

 - ןוהה־לעב לש חוירה לא וסחי ידי־לע ,לכ־םדוק ,דוע עבקנ הדובעה־רכש
 .האוושהבש ,יסחי הדובע־־רכש [הז ירה]
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 ןוהו הריכש הדובע

 ,תורוחסה ראש ריחמל סחיב הדובעה ריחמ תא עיבמ ישממה הדובעה־רכש

 דרעב תיעצמא־יתלבה הדובעה לש ,רקלח־תנמ תא עיבמ יסחיה הדובעה־רכש ולאו

 הדובעה לש הקלחב תלפונה הז ךרעמ .דגמ התוא תמועל הדי־לע שדחמ־רצונש

 .ןוהה לש ,הרובצה

 הרוחסב לעופה לש וקלח אל אוה הדובעה־רכש"! :1 (14 ׳מעב) ליעל ונרמא

 וב רשא .ןכל םדוק רבכ ,דחיהש ,הרוחסה ןמ קלחה אוה ,דדובעה־רכש .רציימ אוהש

 לע לבא ."יביטקודורפ הדובע־חוכ לש תמיוסמ תומכ ומצעל הנוק ןוהה־לעב

 רכומ אוה וב רשא ,ריחמה ךותמ הזה הדובעה־רכש תא בוש ריזחהל ןוהה־לעב

 ,חויר דוע ליגרכ ראשיי ודיבש ,ןפואב וריזחהל וילע !לעופה .רשעש ,רצותה תא

 הרצויש ,הרוחסה לש רכממה ריחמ .איצוהש רוצייה־תואצוהל לעמ ףדוע ,ונייה

 םריחמ תרזחה ,תישאר :םיקלח השלשל ןוהה־לעב ליבשב קלחנ ,לעופה ידי־לע

 תונוכמה ,םירישכמה יאלב לש ותרזחה םע דחי הערסמב־ןתנש םלגה־ירמח לש

 ־ןתנש הדובעה־רכש תרזחה ,תינש !העדסמב־ןתנ םתוא םגש הדובע־ילכ ראשו

 קלחהש ,העשב הב .ןוהה־לעב לש חוירה ,ךכ־לע ףדועה ,תישילשו !הערפמכ

 ¬רנש תרזחה םגש ,רבדה רורב ,ןכל םדוק ויהש םיכרע םוקמב אלא אב אל ןושארה

 ךרעה ןמ ,רויש־אללו םחומילשב ,םיחקלנ ןוהה־לעב לש ףדועה חויר םגו הדובע,ד

 ונא םילובי הז ןבומבו .םלגח־ירמחל ףסוחנו לעופה לש ותדובעב רצונש ,שדחה

 םיקלחכ ,הזל הז םתוושהל ידכ ,תוירה תא םגו הדובעה־רכש תא םג תוארל

 .לעופה לש ורצותב

 ,ןכ־ים־לע־ףאו ,תולעל םג לוכי אוה ,היהשכ תויהל לוכי ישממה הדובעה־רכש
 ודרי היחמה־יעצמא לכש ,לשמל ,חיננ .דריי יסחיה הדובעה־רכש יכ רשפא

 לשמל ,דבלב שילשב אלא דרי אל הדובעה־רכש ולאו ,םישילש ינשב םהיריחמב

 םיקראמ ינשב שוכרל לוכי לעופהש יס לע ףאו .םיקראמ ינשל םיקראמ השולשמ

 לכמ ,םיקראמ השולש םוכסב ןכל םדוק שברשמ רתוי־לודג תורוחס לש םוכס הלא

 ,לשמל) ןוהה־לעב לש חוירה .ותדובע־רבש תחפ ןוהה־לעב לש חוירל סחיב םוקמ

 ,רתוי־ןטק ןיפילח־יכרע םוכס רובעב :רמולכ ,דחא קראמב הברתנ (ןתשרחה לש

 רציישמ רתוי לודג ןיפילח־יברע םוכס רצייל לעופה בייח ,לעופל םלשמ אוהש

 תקולח .הדובעה לש הקלח־תנמל סחיב התלע ןוהה לש וקלח־תנמ .ןבל םדוק

 ןוה ותואב .הווש יתלב רתוי דוע התשענ הדובעה ןיבו ןוהה ןיב יתרבחה רשועה

 דמעמ לש ותטילש .הדובע לש רחוי־הלודג תומכ לע ןוהה־לעב וישכע דקפמ ומצע

 אוה ,העדוה לעופה לש תיתרבחה ותדמע !הלדג םילעופה דמעמ לע ןוהה־ילעב

 .ןוהה־לעכמ הטמל תחא הגרדב דוע קחדנ

 ־רכ(ע לש םתיילע תאו םתדירי תא עבוקה ,יללכה קוחה ,אופיא ,אוה המ

 ?םהיניבש ןילמוגה־סחיב חוירה לשו הדובעה

 ותוא יפל הלוע ,זזוירה רמולכ ,ןוהה לש וקלח־תנמ .ךףפח סחיב םייורש םה

 .ךפהל ןכו .ימויה רכ(עה רמולכ ,הדובעה לש הקלח־חנמ תדרוי ויפ לע רשא ,סחיה

 .תירבעה ׳צוזרר ־רטמ — .45 ׳םע .ונינפלש ךרכה ׳ר 1
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1 
 ־רכ(עש ,הדיזוב־הב דר1י אוה ,ורוי הדובעה־רכשש ,הדימב הב הלוע חוירה

 .הלוע הדובעה

 וירצות לש םיחלצומ ןיפילח ידי־לע חיוורחל לוכי ןוהה־לעב יה ,ונעטי ילוא ן

 םיקווש תחיתפ ינפמ םא ,ותרוחסל שוקיבה יוביר ידי־לע ׳םירחא ןוח־ילעב £צע

 חוירה יכ !המודהו ,םינשיה םיקוושב םיכרצה לש ינמז יוביר ינפמ םאו םיש־}ח

 תולת־אלל ׳םירחא ןוה־ילעב תאנוא ידי־לע לודגל ,ןכ לע ,לוכי ןוהה־לעב לש
 חויר־ד וא ;הדובעה־חוכל רשא ןיפילחה־ךרע לש ,הדובעה־רכש לש הדיריבו הילעב

 ־תוחוכב שדח שומיש ,הדובעה־ילכ רופיש ידי־לע תולעל ,ילוא ׳לוכי ןוהה־לעב לש
 ,המודכו עבטה

 .הכופה ךרדב אובתשכ םג ,האצותה איה תחא יכ ,תודוהל אוה ןידב ,תישאר

 דרי הדובע,ד־רכש ךא *רדובעה־רבש לש ותדירי תמחמ אל הלע חוירה ,םנמא

 ןוהה־לעב הנק ותלוז תדובע לש ומצע םוכס ותואב .חויד״ד לש ותיילע תמחמ

 !הדובעה־רכשב רתוי ךכ םושמ םלישש ילב ,ןיסילח־יכרע לש רתוי־לודג םוכס

 האיבמ הדובעהש היקנה הסנכהל סחיב דרי הדובעה םולשת יכ -אופיא ,רבדה שוריפ
 .ןוההילעבל

 עצוממה ריחמה ירה ,תורוהסה־יריחמב תודונתה לכ םעש ,אנ־ריכזנ ךכל ףסונ

 ־תואצוה ידי־לע עבקנ ,תורוחס ראשב תפלחתמ איה ויפלש סחיה ,הרוחס לכ קש

 .וזב וז חרכהב ,אופיא ,תואצוי ןוהה־ילעב דמעמ ברקב תואנואה .הלש רוצייה

 תושעל םירשפאמ ,רוצייה ליבשב עבטה־תוחוכב שדח שומיש ,תונוכמה רופיש

 לש רחוידולודג תומכ ןוהו הדובע לש ומצע םוכס ותואבו םיוסמ הדובע־ןמזב

 שומיש ידי־לע םא .ןיפילח־יכרע לש רתוי הלודג תומכ אל םינפ םושב לבא ,םירצות

 ,התאצמה ינפל רשאמ םיינש יפ הווטמ קפסל העש ךשמב ינא לוכי הייווט תנוכמב

 100 רובעב ןיפילחב ינא לבקמ םימי ךרואל ירה ,50 םוקמב תורטיל 100 ,לשמל

 *תואצוהש ינפמ ,50ד1 רובעב ןכל םדוק רשאמ ,רתוי אל תורוחס וללה תורטילה

 קפסל ינא לוכי ןפוג תואצוהה ןתואבש ינפמ וא ,הצחמה דע וטעמתנ רוצייה
 .הלופכ תרצות

 תחא ץרא לש ןח ,תונגרובה ,ןוהה־ילעב דמעמש ,םיסחיה ויהיש לככ ,ףוסבל

 היקנה הסנכהה תא ומצע ןיבל וניב םהיפ לע קלחמ ,ולוכ ימלועה קושה לש ןהו

 רשא םוכסה קר ,םעפ לכב ,אוה וז היקנ הסנכה לש יללכה םוכסה ירה ,רוצייה לש

 םוכסה ,תיעצמא־יתלבה הדובעה ידי־לע הלדגוה התוללכב הרובצה הדובעה וב

 סחיה יפל רמולכ ,ןוהה תא הברמ הדובעה ובש סחיה יסל ,אופיא ,לדג הזה יללכה
 .הדוכעה־רכש תמועל חוירה תיילע .לש

 הדובעו ןוו לש סחיה ימוחתב ראשינו ףיסונ וליפא יכ ,ונא םיאור ,ןכ םא

 הזל הז םידגנהמ הריכשה הדובעה לש םיסרטניאהו ןוהה לש סרטניאה ,הריכש
 .דוגינ תילכת

 לודגל לוכי חוירה ויא .חוירה לש ריהמ לודיגכ והומכ ןוהה לש ריהמ לודיג ! 'י

 התואב ךלוהו ןטק ,יסחיה הדובעה־רכש ,הדובעה ריחמ ןכ םא אלא תוריהמב

 ישממה הדובעה־רכשש יפ־לע־ףא ,תדרל לוכי יסחיה הדובע,ר־רכש ,המצע תוריהמה

 הלוע אוהש אלא ,הדובעה לש ןוממה־ריחמ םע ,בוקנה הדובעה־רכש םע דחי הלוע

 ןוהו הריכש הדובע

 ־רכש הלע םיבוט םיקסע לש םימיב ,לשמל ,םא .חוירה הלוע ובש סחיה יפל אל

 ,יסחיה הדובע,ד־רכש ירה ,האמל 30*ב הלע חוירה ולאו ,האמל 5־ב הדובעה

 .ןטק אלא לדג אל ,האוושהבש
 ןמזב־וב ירה ,ןערה לש ריהמה ולודיג םע ,הלדג לעופה תסנכה םא ,עמשמ

 הברתמ ןמזב־וב ,ןוהה־לעבל לעופה ןיב הדירפמה תיתרבחה םוהתה תכלוהו הלדג

 .ןוהב הדובעה לש התולת ,הדובעה לע ןוהה לש ותרדש םג
 לככ :הז אלא רבד לש ושוריפ ןיא —ןוהה לש ריהמה ולודיגב ןיינועמ לעופה

 םיכילשמש םירודסה רתוי םינמש ןכ ,רזה רשועה תא תוברהל רהממ לעופהש

 תלוכיה הלדג ןכ ,םלועל םאיבהלו םקיסעהל רשפאש ,םילעופה רפסמ בר ןכ ,ול

 .ןוהב םייולתה םידבעה ןומה תא תוברהל

 :אופיא ,וניאר
 רשפאת־לככ ריהמ לודיג ,םילעופה דמעמ ליבשב רתויב בוטה בצמה וליפא

 תא לטבמ וניא ,לעופה לש םיירמחה וייח תא רפשל לולע אוהש לככ ,ןוהה לש

 .ןוהה לעב לש םיסרטניאל ,ינגרובה לש םיסרטניאל ולש םיסרטניאה ןיב דוגינה

 .הול הז ךופה סחיב התע ןכ זאכ םייורש הדובע־רכשויחויר

 ךא !הדובע,ד־רכש הלעיו רשפא ,דתע־יכ ,ריהמ לודיג בצמב אצמנ ןוהה םא

 לעופה לש ירמתה ובצמ .רתוי ךורע ןיאל הבר תוריהמב הלוע ןוהה־לעב לש תוירה

 וניב הדירפמה תיתרבחה םוהתה הלדג .יתרבחה ובצמ ןובשח לע לבא ,רפתשנ

 .ןוהה־לעב ןיבל

 :ףוסבלו
 ןוהה לש רשפאה לככ ריהמ לודיג אוה הריכשה הדובעל רתויב חונה יאנתה

 תוברהל רהממ םילעופה דמעמש לככ :הז אלא ושוריפ ןיא — ,יביטקודורפה

 ׳םיאנתה רתוי םיחונ ןכ ,וילע ררושה ,רזה רשועה תא ,ול ביואה חוכה תא לידגהלו

 ,ןוהה לש וחוכ תלדגהל ,ינגרובה רשועה יובירל שדחמ דובעל ול םישרמ םהבש

 תונגרובה םהב רשא ,בהזה־ילבכ תא וידי ומב לשחמ אוהש ,וקופיס הזו

 .הירחא ותררוג

 םה םירושק הכ תמאב םולכ ,הדובעה־רכ(1נ היילעו יביטקודחפה ןנחה לנדיג

 .םתרבד לע ךומסל וגל לא ?םינגרובה םינלכלכה םינעוטש יפכ — קתניי־לב רשק

 .ודבע תא םטפל ביטיי ןכ ,ןוהה ןמשיש לככ יכ ,םתעדל וליפא ןימאהל ונל לא

 ףרטצתש ידכמ ןובשח תושעל איה הביטימ ,ידמ רתוי איה םייניע תייולג תונגרובה

 תונגרובה לש ,דמויק־יאנת .ויתרשמ קרבב רדהתמה ,לאדיואפה לש תומודקה ויתועדל

 .תונובשח תושעל התוא םיפוכ

 :תוטרפ רתיב ןוחבל ונילע אהי ךכיפל

 ? הדובעה־רכ(11 לע עיפשמ אנה דציכ יביטקודורפה ןוהה לש ולודיג!

 תריבצ תישענ ,ללכ וררב לדג תינגרובה הרבחה לש יביטקודורפה ןוההשכ

 חונוהה תוברתה .ףקיהבו רפסמב םיברתמ ןוהה־ילעב .רתוי חידדצבר הדובעה
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 םקראט לראק

 תא הקינעמ תונוחה לש םפקיה חיילע .ןוהה־ילעב ןיב תורחתהה תא הביימ

 ־ילכ תייולב רתוי םימוצע םילטופ־תואבצ יחשרחח ברקה־הרשג גוהנל םיעצמאה
 .רתוי םייקנע המחלמ

 ןכ םא אלא יננה חא םוסחלו ורבח תא הריזה ןמ שרגל לוכי ןוה־לעב ןיא ו

 וילע ,ומצע לע ןוילכ איבהל ילב ,לוז רתיב רוכמל לבויש ידכ .לוז דתיב רוכמי

 הדובעה לש ריצייה־חוכ תא רשפאה־לככ תולעהל וילע ׳רמולכ ,לוז רתיב רצייל

 הלודג חדובע־תקולזז ידי־לע ,לכ־םדוק ,ותולעהל ןתינ הדובעה לש רוצייה־חוכ לבא

 לכב ,דימתמה ורופיש ידי־לעו תונוכמ ילש רתוי תידדצבר הסנכה ידי־־לע ,רתוי

 רתוידדמוצעש לכב ,הדובעה תקלוחמ םהיניב רשא ,םילעופה אבצ רתוי־לודגש

 ,רוצייד־תואצוה יסחי ןפואב תותחופ הדימב הב ,תונוכמה ןונגנמ לש הדימה תלא

 תיללכ תורחתה ןו־ה־ילעב ןיב תררועתמ ךכיפל .הדובעה ןוירפ הברתמ הדימב קב

 .רשפאה לככ הלודג הרימ־תמאב ןלצנלו תונוכמה תאו הדובעה־תקולח תא תוברהל

 ,ןרופישו תונוכמב שומיש ידי־לע ׳רתוי הלודג הדובע־חקולח ידי־לע םא ,התעו

 תא ןוהה־ילעבמ דחא אצמ עבטה־תוחוכ לש רתוי ינומהו רתוי ליעי לוצינ ידי־לע

 לש םוכס הרובצ הדובע לש וא הדובע לש ומצע םוכס ותיאב רצייל םיעצמאה

 המילש המא גוראל ,לשמל ,אוה לובי םא ,וירחחממ רתוי לודג ,תורוחס לש ,םיד.,ות

 ן חוה ןוהה־לעב לעפי דציכ ,המא־תיצחמ םיגרוא וירחתמ ובש ,ןמז ךשמב ןתשפ־ דב

 ךא ,וישכע דע היהש קושה ריחמב דב המא־תיצחמ רוכמלו ךישמהל לוכי אוה

 ,ורוציי בחרתנש הדימב ולאו .ורכממ תא לידגהלו וירחתמ תא תוכהל יעצמא הז ןיא

 רתוי םימוצעה רוצייה־ילכ ,םנמא .רכממב ךרוצה םג יליבשב בחרתנ הדימב הב

 לכא ,לוז רתיב ויתורוחס תא רוכמל ול םירשפאמ ,םלועל םאיבהש ,רתוי םירקיהו
 ךיאל רתוי לירג קוש ויתורוחסל שובכל ,תורוחס דחוי רוכמל וחוא םיפוכ םג ן םה

 .וירחתממ רתוי לויב דב המאה־תיצחמ תא ,אוסיא ,רוכמי ונלש ןוהה־לעב !ךורע

 ריחמל הוושה ריחמב ,לוזה־ליזב המילשה המאה תא רוכמי אל ןורה־לעב םלוא |

 רתוי אל ול הלוע המילשה המאה רוצייש ףא ,וירחתמ םירכומש ,המאה־תיצחמ

 ורצעל ריזחי קרו ׳ףסונ חויר םוש חיורי אל ירה ,ןכ םאש .ותלוזל תיצחמה רוציימ

 ינפמ הז ירה ,רתוי הבורמ ותסנכה היהת םאו .רוצייה־תואצוה לש הרומתה תא

 רתוידחבג רועישב ונוה תא ךרעישש ינפמ אל לבא רתוי הבורמ ןוה עינהש

 המכ קר ותרוחס ריחמ תא עבקי םא ,ושקובמ תא גישי ירה הזמ ץוח .ותלוזמ

 ספות אוה ,המכה ןמ םלשנמ אוה .וירחתמ ועבקש ריחמה ןמ הטמל םיזוחא

 ,אנ־דוכזנ ףוסבלו .רעשה תא דירומ אוהש ידי־לע ,םרכמממ קלח תוחפל םהידימ

 לכה ,ןהמ הטמל וא רוצייה־תואצו!,? לעמ דימת אוה רחוסל־רבועה ריחמהש

 ריחמ יפל .השק וא איה החונ םא ,רכממה לח הבש .היישעתה תנוע!־יפל

 אוה םאו וישכע דע תוליגרה ריצייה־תואצוהל לעמ אוה םא ,רב המא לש קושה

 ,ןוהה־לעב ולש רוצייה־תואצוהל לעמ לבקי רשא ,םיזוחאה םג ונתשי ,ןהמ הטמל

 .רתוי םירופו םישדח רוציי־ילכב שמתשמה

 ,םירחא ןוה־ילעב !איה םימי ךרואל אל ונלש ןוהה־לעב לש וחייה־תוכז ךא

 םיעבוק ,המצע הדובעה־תקולח התואו ןמצע תוניכמה ןתוא םיעבוק ,וב םירחתמה

 ,יללכ תושעיהל דיתע רבדהו ,רתוי הלודג ףאו המצע הדימ־תמא התואב ןתוא
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 סג אלא ,ולש תונשיה רוצייה־תואצוהמ הטמל דבלב אל דר־יי דבה ריחמש דע

 .תושדחה ןס הטמל

 ועבקנש ינפל־ היהשכ אופיא היהי ,והער יבגל שיא ,ןוהה־ילעב לש םבצמ

 הלופכ תרצות וללה םיעצמאב קפסל םה םילוכי םאו ,םישדחה רוציי,ד־יעצמא

 ךומנ ריחמב ,רלוסב תרצות קפסל םה םיחרכומ וישכע ירה ,ומצע ריחמה ותואב

 .ומצע קחשמה ותוא שדחתמ בוש וללה תושדחה רוצייה־תואצוה ךמס לע ,ןשיה ןמ

 ¬תקולח לש ןלוצינל רתוי הלודג ,דדימ־תמא ,תונוכמ רתוי ,הדובע־תקולח רתוי

 יבגל המצע תידגנ הלועפ התוא בוש הדילומ תורחתהה ולאו .תונוכמהו הדובע,י

 .תאזה האצותה

 ,רוצייה־ןפואב תוכפהמ ,דוסי־ייוניש ףרה ילב וז ךרדב םילח דציכ ,ונא םיאור

 שומישח ,הנוויח הלודג הדובונ־חקנלח חררוג הדובעה־תקולח דציכ ,רוצייה־יעצמאב

 ־חנקב הדמע — לודג חדימ־הנקב הדובעה ,תונוכמב רתוי בר שומיש — תונוכמב

 .רתוי לודג הדימ

 הפוכהו ןשיה ולולסממ ינגרובה רוצייה תא םעפב םעפ איצומה קוחה יהז

 םתוא חתמ רבכ ןוההש ינפס ,הדובעה לש רוציי,ר־תוחוכ תא חותמל ןוהה תא

 ־.קספה ילב ול שחולהו החונמ לש עגר וליפא ול חינמ וניאש קוחה ,ןכל־םדוק

 !המידק !המידק

 ־ןזאמ איה רחסמה־תופוקח לש תודונתה ךותבש ,קוחה אלא וניא הז קוחו

 .רוצייה־תואצוהל הרוחס לש הריחמ תא חרכהב הוושמו

 — ,ברקה־הדשל חלוש ןוהה־לעבש ,רוצייה־יעצמא תמצע היהת רשא היהת

 תוירופה גשיה היהי תיללכ העפות םהש העשה ןמו ,יללכ שומישל םלגסת תורחתהה

 ,20 יפ ,10 יפ ומצע ריחמה ותואב קפסל וילע התעמש ,הזב קר ונוה לש תלדגומה

 ידכ ,רתוי 1000 יפ ,ילוא ,רוכמל חרכומ אוהש רחאמו .ןכל םרוק קפיסשמ 100 יפ

 ,הרוכמה תרצותה לש תלדגומה תומכה רכשב אציי לזוהש הריכמה־דיחמ דספהש

 םג אלא ,חויר רתי זישל דבלב אל רתוי תינומה הריכמ השורד התעמש םושמ

 !וניאר רשאכ ,ךלוהו רקייתמ ופוג רוצייה־רישכמ ןכש — רוצייה־תואצוה תרזחהל

 םג אלא ,וליבשב דבלב אל שפנ חוקיפ תקזחב איה וז תינומה הריכמש ןוויכמו

 םנוירפ לדגיש לכל ,זוע רתיב הנשיה המחלמה חקלתת ךכיפל — ,ויבירי ליבשב

 תונוכמב שומישהו הדובעה־תקולח ,עמשמ .ואצמוה דבכש רוצייח־יעצמא לש

 .ךורעךיאל רתוי הלודג הדימ־תמאב שדחמ ומדקתי

 תשקבמ תורחתהה — שומישבש רוצייה־יעצמא לש םתמצע היהת רשא היהת

 תא הריזחמ איהש ידי־לע ,תאזה המצעה לש ב׳רזה־תוריפ תא ןוהה ידימ לוזגל

 ־לב־קוח הטילשמ איהש ךכ ידי-לע ,עמשמ .הרוציי־תואצוה לא הרוחסה ריחמ

 לידגהל ילב רתוי רצייל רשפאש הדימב ונייה ,לוז־רתיב רצייל רשפאש הדימב :רובעי

 תויומכ קפסל שיו תרצותה לות הדימב הב — ךכל שורדה הדובעה םוכס תא

 הלעה אל ,אופיא ,ךכ .ןריחמ־םוכס תא לידגהל אלב םירצות לש תוכלוהו תולדג

 דחוי הבר תומכ קפסל תובייחתהה ןמ ץוח ,ויצמאמ לכב םולכ אלו ץהה־לעב

 דועב .ונוה ךתטישל רתוי םישק םיאנתמ ץוח :רוציקב ,ומצע ,רדובע־ןמז ותואב

 תנווכמו רוצייה־חואצוה לש קוחה ףקותב ךשח ילב וירחא ,אופיא ,חסדור תורחתהה
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 סקראזב לראק

 ףרה ילב ןוהה־לעב שקבמ — ויבירי דגנכ לשחמ אוהש קשנ לכ וינפ דגנכ

 ־תוקולחו חושדח תונוכמ הדמתהב םינכמ אוהש ידי־לע תורחתהה לע םירעהל

 וניאו ,ןידמ לוז רתיב תורציימ ךא תונשיה ןמ תורקי ןה םנמאש ,תושדה הדובע

 .תוגשיל ולא םג ךופהת תורחתההש דע ןיתממ

 ימלועה קושה לכב תאזה תינתחדקה תוליעפה תא ונמצעל אנ־ראתנ התעו

 ,קספה־אלל םיאב ,וזוכירו ורבצה ,ןוהה לש ולודיג תובקעב דציכ ,ןיבנו ,תחא־תבב

 תונוכמב שומיש ,הדובע־תקולח ,רתויו רתוי םוצע הדימדזנקבו םיקחדנ־םיסוחד

 .תונשיה תונוכמה לולכישו תושדח

 ןוהה לש ולודיגמ ןדירפהל ןיא רשא ,וללה תוביסנה תולעופ דציכ םלוא
 ? הדובעה־רכש לש ותעיבק לע ,יביטקודורפה

 ,5 לש םתדובע תא תושעל דחא לעופל תרשפאמ רתוי הלודגה הדובעה־חקולח

 .20 יפ ,10 יפ ,5 יפ םילעופה ויב תורחתהה תא ,אופיא ,הברמ איה .20 לש ,10 לש

 1 ורבחמ רתוי לוז ומצע תא רכומ דחאהש ךותמ קר אל הזב הז םירחתמ םילעופה

 !20 לש ,10 לש ,5 לש םתדובע תא השוע דחאש ךותמ הזב הז םירחתמ םה;

 םילעופה תא הפוכש איה ,לדגהו ךולה הלידגמו העבוק ןוההש ,חדובעה־תקולחו

 .תורחתה לש הז גוס טוקנל

 ,רתוי הטושפ הדובעה תישענ הדימב הב ,הדובעה־זוקולזז הלדגש הדימב :דועו

 ,טושפ רוציי־תוכל ךפהנ אוה .הכרע תא תחפקמ לעופה לש תדחוימה ותוזירז

 ותדובע .תינחור וא תינפוג תוכירד םוש והשעמב עיקשהל ךירצ וניאש ,ינוגדח

 !מירבעה לכמ םילחתמ וילע םיצפוק ןכל .הב תוכזל םילוכי לכהש ,הדובע תישענ

 תושורדש הדימב ,דומלל רתוי הלק הדובעהש הדימב יכ ,אנ־רוכזנ ,תאז דבלמו,

 םגש יפל ,תדרל הדובעה־רכש הברמ הדימב הב ,הלגסל ידכ רוציי־תואצוה תוחפ

 .רוצייה תואצוה ידי־לע עבקנ ,הרוחס לכ לש הריחמכ ,אוה

 הב ,רתויו רתוי ארזל־תישענו קופיס ןתילזנ הלדח הדובעהש הדימב ,ןכבו

 תומכה לע רומשל שקבמ לעופה ,הדובעה־רכ(ע תחופו תורחתהה הלדג הדימב

 תובר תועש דבוע אוהש ןיב ,דובעל הברמ אוהש ידי־לע ,ותדובע־רכש לש תיללכה

 תא דוע ,אוסיא ,הברמ אוה ותקוצמב .תחא העשב רתוי קפסמ אוהש ןיבו רתוי

 ,דובעל הברמ אוהש הדימב :איה האצותה .הדובעה־תקולח לש תושונאה היתולועפ

 הרחתמ המצע וז הדימבש ,טושפ םעט ותוא ינפמ ונייה ,לבקמ אוהש רכועה תחופ ןב

 םגש ,וירחתמל ומע םידבועה לכ תא ךפוה אליממו ,ומע רשא םילעופה ראשנ אוה!

 אוה ןובשח לש ופוסבש ינפמ !הלאכ םיעודג םיאנתב םמצע םיעיצמ והומכ םה

 .םילעופה דמעמ לש רבח אוה רשאב ומצע םע ,ומצע םע הרחתמ

 ךותמ ,רתוי הברה לודג הדימ־הנקב תולועפה ןתוא ידיל האיבמ תואנוכמה

 ,םידלי ינפמ םישישק ,םישנ ינפמ םירבג ,תושומנ ינפמ םיזירז םידבוע החוד איהש;

 לש םינומה הצוחה הכילשמ ,הנושארל התוא םיגיהנמש םוקמב ,חואנוכמש ךותמ'

 ־תובר תונוכמב התוא םיריממ ,התוא םירפשמ ,התוא םיחתפמש םוקמבו ,די־ידבוע

 ונראית הפוטח הריקסב .רתוי תונטק תוצובקב םילעופ תרטפמ איה ,רתוי ןוירפ

 המחלמבש דחוימה !םמצע ןיבל ןוחה־ילעב לש תיתיישעתה המחלמה תא ליעל

 ,סילעופ־אבצ חריכ(ע ידי־לע אקווד ואל זניאב היחוברקב תונוחצנהש ,ךכב אוה וו
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 ,והער םע שיא םירחתזנ ,ןוהה־ילעב ,וז המחלמב םיאיבצמה ,וירוטפ ידי־לע סא יכ

 .תשורח־ילייח רטפל .רבדי םהמ לונ

 ,תונוכמה תמחמ םירתוימ ושענש ,םילעופה יכ ,ונל םירפסמ םינלכלכה ,םנמא

 .םישדח קוסיע־יפנע םהל םיאצומ

 *יפנעב םיטלקנ ורטופש םפוג םילעופה םתוא יכ ,ןירשימב ןועטל םיזיעמ םה ןיא

 םתנעט לכ ,םצעב .הזה רקשה דגנ תודבועה תוקעוז ידמ רתוי ,םישדח הדונע

 ותוא ליבשב לשמל ,םילעופה דמעמ לש םידחא םיביכרמ־םיקלח ליבשב יכ ,איה

 וחתפיי ,םרתנש תשורח־ףנעל סנכיהל דמע רבכ רשא ,ריעצה םילעופה־רוד לש קלח

 םינודאה .ולפנש םילעופל הבר חודיתרוק ךכב שי ,יאדו .םישדח קוסיע־יעצמא'

 .םהיתמ תא אנ ורבקי םיתמהו ,לוציגל־חונ ,ןנער םדו־דשב ורסחי אל ןוהה־ילעב

 הב םימחנמ םה ,םילעופה חא הב םימחנמ םינגרובהשמ רתוי רשא ,המחנ וז ידה

 היה ארונ המ ,םיריכשה םילעופה דמעמ לכ תא תונוכמה ודימשה וליא .םמצע תא

 י ויה תויהל •אוה לדח הריכשה הדובעה ידעלב רשא ,ןוהה ליבשב רבדה

 לכו ,םתדובעמ ןירשימב םוקחד תונוכמה רשא םילעופה םתוא לכש ,חיננ ךא

 קוסיע םחל ואצמ םלוכ ,וז תוריכשל הפצמ היה רבכש ,שדחה דודה ןמ קלח ותוא

 רתוס היה הז רבד ןה ןדבאש קוסיעה רכשכ היהי ,ורכשש ,םתא םירובס םולכ .שדח

 ,ךכ־ידיל תודימתב האיבמ תינרדומה היישעתה דציכ ,וניאר .הלכלכה יקוח לכ תא

 .הובג ,בכרומ רתוי קוסיע םוקמב אב ,תוחנ ,טושפ רתוי קוסיעש

 אוצמל ,דחא תשורח ףנעמ והושרג תונוכמהש ,םילעופ ןומה אופיא לבוי דציכ ־

 ?רתוי םועו ,תוחפ םש רכשהש יאנתב אל םא ,רחא ףנעב טלקמ ול

 העשב .ןמצע תונוכמה רוצייב םידבועה ,םילעופה תא וריכזה ללכה ןמ םיאצויכ

 ונייה ,וברי תונוכמה ש ,אוה חרכהה.ןמ ,תונוכמ רתוי תכרוצו תשרוד היישעתהש

 ירהו :תונוכמה־תיישעתב םידבועה קוסיע הבריש ונייה ,תונוכמה רוציי הבריש.

 .םיליכשמ ףאו םיזירז םידבוע םה הז תשודח־ףנעב םישמתשמ םהבש ,םידבועה

 הנממ לטינ רבכ ,הצחמל אלא תקדוצ ,דתיה אל 1840 תנש ינפל םגש ,וז הנעט

 ידדצ־בר שומיש שמתשהל ובריה תונוכמ תיישעתל םגש יפל ,קודיצ לש לצ לכ

 תונוכמ תמועלו !הנתוכ־יטוח תיישעתל רשאמ רתוי אלו תוחפ אל ,תונוכמב

 אלא ולכי אל תונוכמל תשורח־יתבב םיקוסעה םידבועה ידה ,דואמ תוללכושמ

 .דואמ תוטושפ תונוכמ לש דיקפת אלמל

 השולש ילוא תשורח,ד־תיב קיסעמ ,הנוכמה תמחמ רטופש ,שיאה םוקמב לבא

 השולש סנרפל ידכ קיפסהל ךירצ שיאה לש ורכש היה אל יכו !תחא ,דשאו םידלי

 עזגה תא םייקל ידכ ,קיפסהל ךירצ הדובעה־רכש היה אל יכו ן תשאו םידלי

 החיכומ איה ןיא ?םינגרובה לע הביבחה ,וז הצילמ ,אופיא ,החיכומ המ 7ותמרהלו

 חיטבהל ידכ ,רתוי העברא יפ םילעופ־ייח םישורד וישכעש ,דחאה רבדה תא אלא

 .תחא םילעופ תחפשמ לש התייחמ

 ץ שומישהו הדובעה־תקולח םיבחרתמ ןכ ,יביטקודורפה ןוהה לדגש לככ :םכסנ

 תורחתהה תבחרתמ ןכ ,תונוכמב שומישהו הדובוגה־תקולח םיבחרתמש לככ תונוכמב

 .םרכש םצמטצמ ןכו םילעופה ןיב

 לש ותת־תותילעה תובכשה ןמ םג םילעופה דמעמ לא םיפרטצמ ךכל ףסונו



 סיזפהנ םה ״ נ׳-.׳.! ה"׳. -1י1׳. ב ."בז םינתשרה ןומיל ;הרבחה

 תוחילשה תועורז לש הז דעיו .םילעופה למ־ םהיתועורז דעב םהיתועורז תא טישוהל

 .תוקדו תוכלוה ןמצע תועורזה ולאו ,ךלוהו הבעתמ הדובע תושקבמו לע לא

 רשא ׳המחלמב דומעל לוכי וניא״־ריייזה •ןתשדחהש_*וה_נניינעמ דמלה.בבד _

 תויהל רמולכ ,ךלוהו לדג הדימ־הנקב רצייל אוה הב םינושארה םיאנתה דהא

 .ריעז אלו ,אקווד לודג ןתשרח

 תתחופ ןוהה ןמ תיבירהש ,דחוימב ריבסהל אוה רתומל ךא יכ ,המדנ ןבו

 .הטנרהילעב ןיא ךכ םושמו ,לדג ןוההש הדימב ,וניינמו ןוהה תומכ םילדגש הדימב

 אליממו ,תשורחל קקזיהל חרכומ אוה ,ונייה ,ולש הטנרה ןמ סנרפתהל לוכי ריעזה

 םידמעומה רפסמ תא — ךכבו ,םיריעזה םינת שרחה תורוש תא תוברהל עייסמ אוה

 .ץויראפלורפל

 תא לצבל ןוהה־ילעב תא הסוכ ,ליעל הראותש ,העונתהש הדימב ,ףוסבלו

 ךכ םשל עיברלו ,ךליהו לדג הדימ־זונקב ,רבכ םימייקה ,םייקנעה רוציי,ד־יעצמא

 םלוע ןיאש ,םייתיישעתה םיעוזעזה סג םיברתמ הדימב הב ,יארשאר־יפונמ לכ תא

 ,ורשעמ קלח לואשה יהולאל ןברק הלעמ אוהש ,ךכ ידי־לע אלא םהב דמוע רחסמה

 .םירבשמה םיברתמ :רבד. לש ורוציק — דוצייה־תוחוכמ ףאו תרצותה ןמ קלח

 ,םירצותה תומכ הברתמש הדימבש ,ךכ םושמ רבכ רתוי םיזעו םיחיכש םישענ םה

 קושה ךלוהו־םצמטצמ ןכ ,רתוי םיבחרנ םיקוושב ךרוצה לדגש הדימב רמולכ

 לכ ירהש ,ליצינל־םיתוהפה םישדחה םיקוושה רפסמ ךלוהו־חזזופ ןכ ,ימלועה

 וצ ,ןכל םדוק שבכנ אלש ,שדח קוש ימלועה רהסמל דבעיש דבכ רבעשל רבשמ

 ןובשח לע יח קר אל ןוהה לבא .דבלב יחטש לוצינ אלא ולצנמ היה אל רחסמהש

 ,וידבע תופוג תא רבקה לא וירחא ךשומ אוה .יראבראב םגו ליצא טילשכ .הדובעה

 לדג ןוהה םא :אופיא ,ונא םיאור .םירבשמב םידבואה םילעופ־ינומה לש םיתמ־יחבז

 ןכ רמולכ ,םילעופה ןיב תורחתהה הלדג םייתעבש !דבר תוריהמב ירה :תוריהמב

 ־ףא1 ;םילעופה דמעמ ליבשב היחמה־יעצמא ,קומיעה־יעצמא יסחי ןפואב םיתחופ

 .הריכשה הדובעה ליבשב רתויב חונה יאנתה אוה ןוהה לש ריהמה ולודיג ןב־יפ־לע

 14 סימיב סקראוב .ק הצויזוש תואצרה
 .1647 ,רבמצדב 30 דע

 ,"שדחה ןיירהבותע״ב הנושארל םסרופ
 .ו 849 ,לירפאב ה ־ך 8—5

 ¬דקה תפסותב ,דחוימ סרטנוקכ עיפוה

 .1891 ןילרב ,םלגגא .פ תכירעבו המ

 .םרמנוקזז דש ונסקטח י״פע

 !יירה־ןותמ" י״פע — םיקרפל הקולחה
 .*שדחה
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